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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
УДК 316.257
В.С. Пащук,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
(Житомирський державний університет)
CIVIC ENGAGEMENT THROUGH MOVIES REVIEWS
Відповідно до новітніх підходів щодо впровадження елементів громадянської освіти у навчання, у
статті запропоновано використовувати автентичні художні фільми як джерело різноманітних
ситуацій та подій життя, що спонукатимуть до вирішення проблемних завдань і стануть основою для
написання письмових робіт з громадянської тематики іноземною мовою – есе, творів тощо.
Запропоновані проблемні завдання до декількох сучасних відеофільмів, у яких порушуються громадянські
проблеми і пропонуються питання для обговорення або написання есе.
One of the most progressive traits of educational system in democratic societies beginning to unfold with us,
is bringing up good citizens through civic engagement while teaching. Let us make a presumption that even
movies, or the variety of ideas, thoughts, intrigues, depicted in them may be a perfect starting point for
discussion and disputing on civic issues or for writing opinion essays or reviews [1;2;3]. The didactic potential
of representations such as films, pictures, observation protocols, role playing is enormous. It's a well-known fact
that media differ as regards vividness and message. In other words, significant insights can be achieved by
means of films. Movies contain huge source for civic engagement in the classroom, you just have to watch them
carefully and think them over critically. From the great variety of movies that do depict civic issues explicitly
and implicitly we would recommend the following: "Just Cause", "Primary Colours", "Philadelphia", "To Kill a
Mocking Bird", "Scarlet Letter", "A Few Good Men", "A Runaway Bride", "Nothing but the Truth", "The
Fugitive" etc. In this article we will try to brainstorm some ideas for students' essays or reviews on several
famous movies seen by everybody [4].
"The Fugitive" – at first sight you may think that this is one more criminal or adventure movie, just
perfectly screened, but at second sight you admit that it reveals too many problems for a pure criminal film. In
spite of that it shows the relations between "friends indeed and friends in need", depicts the discrepancy of power
of justice and power of law and their correlation, the role of fatal circumstances and coincidence of
circumstances in everyday life, it enhances the problem which is discussed rarely if at all – the problem of those
people who are accused of crimes they didn't commit.
Doctor Richard Kimble (Harrison Ford), the main protagonist of "the Fugitive", is a victim twice. Firstly, his
beloved wife is murdered, secondly, he is the main suspect. Having his heart thorn apart he suddenly reveals that
he is in a trap, that somebody just wants to get rid of him, moreover, the police gives him no chance to prove his
innocence and treats him like a murderer. A strong desire to find the assassin, put him under trial, save his own
life, freedom and reputation makes him escape. Dr.Kimble's escape happens accidentally and unplanned.
Here we find several items to think over in students' essays:
– In your point of view, what should Dr.Kimble do: either escape while being arrested and try to find
the murderer by himself or stay in jail and wait until the investigation proceeds and his innocence is proved?
– If you are of the first opinion, what if you are not forgiven for escape and your guilt is duplicated? If
you are forgiven, is it worth giving the precedent to the others, (perhaps criminals) to disobey the law?
– If you are of the second opinion, what if they find no true assassin and you are still accused? Or if the
investigation lasts too long, just your whole life long, so long that the people just get accustomed to your
imprisonment and the thought that you are guilty? Perhaps it was worth trying to stand for your rights yourself?
– Can the desire to find the killer, the search for the truth justify the escape and contempt of the court?
– During the whole movie, Dr.Kimble was treated like a criminal. There was shown neither a slight hint
of belief in his innocence, nor any attempt to investigate the case properly in order to find an assassin, the whole
deal was about catching Richard Kimble-assassin. Do you believe that only the court can plead the person guilty
or not guilty?
– What did the authors of the movie imply in the title "The Fugitive": in what sense is the protagonist
the fugitive?
We may propose these statements to the students to write their opinion essay or movie review, or to voice
Kimble's thoughts etc; students may have their own items for discussion.
"To Kill a Mocking Bird", based on the same book by Harper Lee, is one of the examples of the movies,
were the human rights problems are shown explicitly. The famous history of Tom Robinson’s case who was
sentenced to death for the crime he didn't commit is well-known and there are many things in it to be discussed.
In comparison with "The Fugitive", this case is complicated with race and slavery problems and can provoke
disputes from historic perspective:
© Пащук В.С., 2004
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– Express your opinion of Tom Robinson's case, the court procedures and the verdict.
– The jury decided in favour of the white man over the coloured man. Is this situation possible
nowadays? or can it be transited into other spheres (social layer, religion etc.)?
– Do you support an assumption that men are equal in sight of the Constitution? What are the
possibilities to stand for civic rights?
Rather strange, but the fact that almost the same problems exist nowadays makes the discussion on race
discrimination very actual. The best example of it is the movie
"Just Cause". Trivial story of a young black man coming from a poor family accused of rape and murder of
a white schoolgirl. Here we meet all possible sins and horrors of contemporary society: tortures in prison that
make the accused people confess to any crime, tendency of local authorities to solve their problems avoiding the
law, criminal elements in the police itself, indifference to the fate of people under suspect, false justice that
doesn't punish those who are really guilty because it takes time to find them but those who can't prove their alibi
and can't hire qualified lawyers to defend themselves. We would recommend the following topics for written
essays on the basis of this film:
– What is your attitude to the problem clearly stated in the film – in a situation when a white girl is but a
victim - a black male is the first to blame?
– How can the society take control over the actions of police, investigating bodies etc. in order to avoid
tortures of suspects?
– What possibilities does the suspect have to defend or acquit himself or herself when he or she has already
made confession to the crime he/she didn't commit?
– Do you support the idea that those people who abet such illegal actions should be punished twice severe?
– What actions can an average citizen undertake in such situation in order to justify himself or herself?
Where to find support when all the world around acts against you?
As we have mentioned if you are able to write an article, essay, review, etc, if you have already mastered
writing techniques – referencing, editing, documentation of sources, quoting, reviewing literature, writing
abstracts etc, then you will not have any difficulties with writing opinion essays or reviewing movies [5;6;7;8;9].
In some movies civic issues are so interpenetrated with the plot of the film that it is even hard to define them. As
for further research we firmly believe that authentic movies are great source both for methodological research
and civic education as vivid and true-to-life situations shown in films in the best way demonstrate such civic
phenomenon as: human rights, rule of law, citizenship, civil society, democracy, freedom of speech and other
individual freedoms, cultural differences, community involvement, developing trust, goodwill in society, seeking justice for
all people, participation in public life.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Пащук В.С. Обучение творческому письму на основе художественных фильмов как эелемент
гражданского просвещения.
В соответствии с новейшими подходами к привнесению елементов гражданского просвещения в
образование, в статье предлагается использовать аутентичные художественные фильмы в качестве
источника разнообразных реальных ситуаций и жизненных событий, которые могут стимулировать
решение проблемных заданий и станут основой для написания письменных работ по гражданской
тематике на иностранном языке – эссе, сочинения и т.д.
Pashchuk V.S. Civic Engagement Trough Movies Reviews.
This article deals with contemporary tendencies in education – civic engagement while teaching. Authentic
movies appealing to civic issues may serve as a perfect starting point for writing opinion essays or reviews, for
discussion and disputing on civic issues. Problem tasks for writing opinion essays and movie reviews are
presented basing on several famous films with civic elements.
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УДК 37.017 (09)
Н.А. Сейко,
провідний науковий співробітник
(Житомирський державний університет)
ВАСИЛЬ КАРАЗІН І ТАДЕУШ ЧАЦЬКИЙ – ФУНДАТОРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
У статті розкрито роль відомих діячів культури ХІХ століття Василя Каразіна і Тадея Чацького у
створенні перших вищих навчальних закладів в Україні
В українській історіографії, проблема доброчинності, як правило, розглядається у хронологічному
контексті [1;2;3;4;5]. Окрему групу становлять хіба що мемуари та наукові розвідки кінця ХІХ - початку
ХХ століття [7;10;12;17]. Тому рідко можна знайти матеріали, що стосуються значних доброчинних
пожертв на розвиток вищої освіти, подані у порівняльно-історичному контексті із застосуванням
біографічного методу.
Слобожанщина і Правобережжя на початку ХІХ століття знаходилися у надто різних соціокультурних
умовах, щоб можна було легко знаходити відповідні історичні паралелі щодо проблеми, яка нас цікавить.
На Правобережжі на початку ХІХ століття зберігався уклад освіти (він існував до останнього поділу
Польщі 1795р.), заснований ще польською Комісією Народної освіти. Тому й доброчинні пожертви
надходили головним чином від польської шляхти, зосередженої на цих теренах. Натомість
Слобожанщина могла розраховувати передусім на доброчинність давньої козацької старшини, яка не
завжди диспонувала такими значними коштами, щоб утримувати навчальні заклади [5].
Тим більш актуальним виявляється порівняльний аналіз доброчинності у сфері вищої освіти за участі
двох визначних просвітників – Тадеуша Чацького та Василя Каразіна. Їхні долі складалися по-різному,
але були однаково обтяжені немилістю одних можновладців та милістю інших; вони однаково
переймалися долею освіти у своєму краї і прагнули надати максимально можливу допомогу школам,
гімназіям, університетам, виконуючи роль не лише доброчинників, але й (вживаючи сучасну
термінологію) менеджерів освіти. Дворянство, шляхта правобережних губерній та Слобожанщини,
зорганізовані ними, склали фінансове підґрунтя для діяльності навчальних закладів цих регіонів України
на довгі подальші роки. Обоє просвітники прагнули до створення у своєму краї вищих навчальних
закладів – один завдяки імператорському указові (університет у Харкові), інший – всупереч останньому
(Волинський ліцей у Кременці) [6].
У 1802р. височайшим повелінням передбачалося відкриття в Росії шести університетів: у Москві,
Петербурзі, Харкові, Вільно, Казані, Дерті. При цьому Харків мав найменше шансів на відкриття там
вищого навчального закладу з причини відсутності хороших шляхів сполучення та неможливості
налагодити добре поштове сполучення; за свідченням сучасників, лише організаторський талант
В.Каразіна міг цьому протистояти. Однак заради історичної об'єктивності варто зауважити, що йшлося
не лише про організаційний талант. Василь Каразін розраховував на підтримку тодішнього візитатора
Віленського навчального округу Адама Єжи Чарториського. Князь А.Чарториський, як свідчать спогади
сучасників, був зобов'язаний В.Каразіну науковою працею останнього з ним. Тому, не дивлячись на
сильну опозицію створення університету в Харкові і пропозиції заснувати його в Києві, де вже кілька
років працювала гімназія зі стабільним складом учнів, А.Чарториський на засіданні освітньої комісії при
імператорі Олександрі І (прообразу Міністерства освіти Росії) наполіг на першості Харкова і досяг
успіху. Для самого князя А.Чарториського це не складало жодної проблеми вибору, оскільки в будьякому разі університет опинявся під його опікою, у межах Віленського навчального округу [6].
Т.Чацький також міг розраховувати на допомогу А.Чароториського, завдяки якому, а також
Г.Колонтаю, і відбулося відкриття Кременецького ліцею. Князь А.Чарториський стояв біля витоків
російської системи освіти ХІХ століття. 4 вересня 1802р. він подав на засіданні Шкільної Комісії свій
проект "Про основи народної освіти в Російській імперії" (французькою мовою). У проекті
пропонувалася чотириступенева система навчальних закладів: парафіяльні, повітові, губернські школи та
університети. З утворенням Міністерства освіти були створені перші законодавчі документи на основі
цього проекту: "Статут про навчальні заклади та наукові установи, підпорядковані університетам"
(5.11.1804р) та положення "Попередні правила народної освіти" ("О временных предписаниях народного
образования"), видані 24.01.1803р. Безперечно, А.Чарториський та підтримувані ним Т.Чацький і
В.Каразін могли розраховувати участь місцевої громади у своїх починаннях [8].
На Правобережжі Адам Чарториський співпрацював у справі розбудови мережі шкільництва з
Тадеушем Чацьким. Призначений візитатором шкіл Волинської, Київської, Подільської губерній,
Т.Чацький реорганізував та відкрив багато шкіл, в тому числі й на території Волині- Житомирщини, а
саме: в Овручі, Любарі та Житомирі [9]. Загалом на Волині ним було засновано 126 приходських
училищ. У 1803р. Т.Чацькому вдалося досягти угоди з католицьким духовенством про те, що при
кожному костьолі буде утримуватися приходська школа, як пропонував Адам Чарториський. Крім цього,
© Сейко Н.А., 2004
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візитатор запропонував реорганізувати орден василіянців з чернечого у виховний, щоб зберегти училища
в Любарі та Овручі після скасування єзуїтського ордену. У 1807р. таке рішення було затверджене
російським міністерством освіти, але розвитку не отримало за браком часу та наступом соціальнополітичної кризи внаслідок поразки першого польського повстання 1831р. [5].
Організаційна та доброчинна діяльність В.Каразіна на користь Харківського університету
розгорталася дещо по-іншому. Т.Чацький виховувався і виріс на Волині і сприймав справу розвитку
шкільництва у краї як особисту справу. Крім Волинського ліцею, який Т.Чацький прагнув підняти до
рівня університету, він опікувався гімназіями, початковими школами і прагнув знайти доброчинні
пожертви для них. В.Каразін же своє прагнення створити університет у Харкові виніс з Петербурга,
покладаючись на особисті близькі стосунки з імператором Олександром І.
Василь Каразін був переконаний, що йому вдасться спонукати місцеву харківську громаду до
доброчинності на користь університету: "Видатків – була б на саму добру справу воля – боятися нічого.
Вони будуть цілком непримітні. Якщо дворянство, поклавши зібрати 200 000 руб., тобто по одному
рублю з поміщицької душі, запросить до цього міських мешканців різних станів, хоча б малу кількість...
то вистачить з надлишком коштів на щорічне утримання університету" [11:62-63]. В. Каразін не
висловлювався голослівно – його переписка з предводителем харківського дворянства В.М.ДонецьЗахаржевським, з Г.Р.Шидловським, знайомство з Г.С.Сковородою, а також з Г.Ф.Квіткою та іншими
учнями видатного українського педагога-філософа давали право В.Каразіну стверджувати готовність
місцевої громади підтримати вищий навчальний заклад матеріально та організаційно.
Тадеуш Чацький також був переконаний у допомозі місцевої шляхти, і його переконаність
підтвердилася кількісними та якісними показниками доброчинної допомоги на відкриття Волинського
ліцею.
Безумовно, на нього призначалися найбільші едукаційні фундуші того часу. Завдяки невтомній
бурхливій діяльності Тадеуша Чацького цей навчальний заклад за неповних 10 років піднявся до рівня
ліцею, почавши з гімназійних програм. Звісно, такий ріст вимагав серйозних доброчинних
капіталовкладень, якими й стали едукаційні фундуші. Поняття "едукаційний фундуш" окреслювало у
ХІХ столітті кошти, які виділялися заможними представниками польської громади західних губерній для
створення навчальних закладів.
Варто зауважити, що на розвиток народної освіти на Правобережній Україні з боку уряду виділялися
досить скупі кошти. Така само ситуація, власне, спостерігалася й на Лівобережжі, однак просвітницькі
традиції т.зв. "Південно-Західної Росії" передбачали збереження наявної системи освіти, яка розвивалася
протягом кількох століть, починаючи з єзуїтських навчальних закладів. Тому польська шляхта,
керуючись принципом дотримання шляхетських правил та відповідності статусу особи його доброчинній
діяльності, - брала активну участь у фінансуванні навчальних закладів різного рівня [12].
Фундатор при цьому брав на себе певні зобов`язання і нестача фундушів могла бути поставлена йому
у провину. На Лівобережжі була трохи інша ситуація: там навіть у другій половині ХІХ століття лише
смотрителі чітко окреслювали суму доброчинних внесків, які зобов`язували жертвувати на гімназію чи
училище.
Офіційні статуси В.Каразіна й Т.Чацького також були різними. Олександр І призначив Т.Чацького
генеральним візитатором згаданих губерній, що дало йому право формувати систему едукаційних
фундуків, спираючись на свою посаду. В.Каразін не мав офіційного призначення на якусь посаду, яка б
давала широкі повноваження; але він мав їх і так, займаючи високе становище при дворі. Для
влаштування волинської гімназії у Кременці у 1803р. було зібрано 415 455 злотих (близько 62 320 руб.).
Т. Чацький став справжнім проповідником доброчинності. Його промови й звертання, аргументовані й
патріотичні, дали змогу зібрати таку кількість едукаційних фундушів, що за 10 років дозволило відкрити
85 прихідських училищ на Волині, 26 – на Поділлі, 15 – в Київській губернії.
У 1803р. на зібранні волинського католицького духовенства Т.Чацький досяг згоди з ними про
утримання власним коштом школи при кожному костелі в губернії.
Особливу форму едукаційних фундушів становили заповіти. Деякі з фундаторів, заповідаючи певні
суми парафії, розпоряджалися про призначення частини з них на утримання вчителів і костьольних шкіл
[9,12].
Крім фундушів повітових училищ, візитатор заснував подушний едукаційний фундуш – по 1 рублю
асигнаціями з кожної ревізької душі. Разом цей фундуш склав 46 200 руб. На ці кошти у Києві
засновувалася гімназія; у Вінниці ж шляхта створила свій едукаційний фундуш (15 000 руб.) – на
гімназію і училища Поділля.
У серпні-вересні 1805 року розпочалася напружена підготовка до відкриття гімназії. Гуго Коллонтай
працював над концепцією проекту діяльності гімназії, планом урочистого відкриття гімназії та промовою
Т.Чацького до вчителів. Авторство програм навчальних дисциплін на 1805 р. теж належить йому.
Т.Чацький вніс до них лише деякі корективи. Г.Коллонтай призначив відкриття гімназії на 10 або 15
жовтня. Протягом підготовчого періоду довелося долати серйозні труднощі. В середині червня 1805 р.
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пожежа знищила більшу частину Кременця. Шкільні будинки уціліли, але згоріло багато приватних
домівок, в яких планувалося поселити новоприбулих викладачів [13].
Проте не це було головною перешкодою. У другій половині липня до Києва приїздив міністр освіти
для вивчення можливості заснування тут університету. Зрозуміло, це могло б покласти край усім планам
Т.Чацького. До того ж візитатор був противником відкриття університету саме в Києві тому, що вбачав у
ньому серйозного конкурента польському шкільництву, побоювався, що "Київ проковтне не тільки
Кременець, а й Вільно" [14:150]. Як сверджував свого часу історик М. Володимирський–Буданов, "
Кременецький ліцей став вінцем, що завершував будову просвітництва, збудовану Чацьким. За його
ідеєю, це був... заклад найвищого рівня в краї для всіх інших його навчальних закладів" [17:37].
Завдяки зібраним Т.Чацьким фундушам у ліцеї вдалося організувати пансіони – конвікти, де учні
знаходилися на повному доброчинному утриманні. Противник бурси Т.Чацький розташував вихованців в
приватних будинках (з доброю репутацією) по 8–10 чоловік. Чільне місце серед пожертвувань мешканців
Волині займала фундація Яна Лернета. Дія правил розподілу фундушу (за бажанням засновника)
починалась після його смерті, а 3.600 руб.сріб., які надійдуть за цей час, здобули назву додаткового
капіталу, процент від якого використовувався на купівлю книжок, оплату занять з танців, верхової їзди,
фехтування. Крім того, учень, котрий після закінчення навчання залишався дозорцем (dozorec),
отримував 30 руб.сріб. щорічно [18].
Єдиним відкритим противником відкриття університету в Харкові став тодішній губернатор
А.К.Артаков (губернатор харківської губернії до 1803р., знаходився у конфлікті з міським головою
Єгором Єгоровичем Урюпіним і відкрито виступав проти університету в Харкові. Звільнений у відставку
з посади губернатора у листопаді 1803р.). З цієї причини був відкладений з'їзд дворян Слобожанщини,
призначений на 2 серпня 1803р. з нагоди приїзду В.Каразіна до Харкова та перспектив вищої освіти
Слобожанщини. З'їзд, однак, відбувся дещо пізніше – в кінці серпня. У відповідь на полум'яну промову
В.Каразіна дворянство тут же зібрало за підпискою 100 000 руб. Через кілька днів ще 10 найзаможніших
дворян слобідсько-української губернії підписали зобов'язання на пожертви 1 000 000 руб. у вигляді
капіталу, відсотки з якого витрачалися б на утримання університету [6:270].
Такою само промовою запалив бажання доброчинної діяльності і Тадеуш Чацький. Цікаво, що у своїх
промовах вони однаково пропонували перетворити свій край у зразок місцевих Афін (волинських і
слобідських відповідно). Мабуть, образ афінської системи навчання і виховання служив для кожного з
них ідеалом вищого навчального закладу. Василь Каразін навіть отримав від дворянства спеціальну
грамоту, де місцеві доброчинники підтверджували своє бажання і можливості підтримати створення
університету [6:272]. Т. Чацький особисто звертався до місцевих губернаторів, предводителів дворянства
з рекомендаційними листами від міністра освіти та А. Чарториського і збирав кошти на устрій гімназії в
Кременці. Крім того, він вклав в цю справу 2/3 свого власного капіталу. Загальна сума пожертвувань до
часу затвердження Статуту становила 415.455 злотих 19 грошей (62.318 руб. 33.5 коп.сріб.) [13]. Крім
того, гімназія отримувала щорічну підтримку від державної казни в розмірі 5.700 руб.сріб. Через два
роки їй було віддано у користування лісові угіддя та будинок колишнього базиліанського монастиря.
Т.Чацький покладався, передусім, на твердість даного шляхтою слова, - і не помилився, оскільки
пожертви на Волинський ліцей були досить значними, хоча й по-різному оцінювалися – як сучасниками,
так і науковцями ХХ століття. Адже кожна з нововідкритих Т.Чацьким шкіл, не тільки ліцей, вимагала
все нових і нових коштів на утримання, а відтак - збільшення фундушів. Спроби Т.Чацького розширити
інститут фундаторства спричинили до низки скарг на його освітню діяльність на Волині, щодо методів
організації шкільництва та фінансових зловживань, які, однак, не завадили розвиткові Кременецького
(Волинського) ліцею до рівня найзначнішого навчального закладу для поляків Волині у ХIX столітті
[9;20].
Василю Каразіну, як і Тадеушу Чацькому, не завжди вдавалося втілити в життя всі свої доброчинні
проекти. Так, не зважаючи на готовність слобідського дворянства надати необхідну допомогу
університетові, губернатору Артакову вдалося поставити кількість пожертв у залежність від загального
прибутку губернії, а не від декларованих можливостей дворянства, підтверджених у згадуваній грамоті.
Крім цього, місцеві купці загалом усувалися від заснування університету, а їхні діти не могли там
навчатися, що суттєво обмежувало приток пожертв. Однак навіть наспіх зібраних пожертв (685 000 руб.)
вистачило, щоб розпочати процес відкриття університету. Щоправда, суто бюрократичні перепони
(недосконалість доцільної передачі, обміну та доведення інформації до посадових осіб) затримували
заснування університету в Харкові. Так само довго вирішувалося питання і в Петербурзі, куди В.Каразін
приїхав з підтвердженнями доброчинної допомоги дворян на заснування університету. Зміни в настроях
Олександра І спричинили його недовіру до дій В.Каразіна, і справа пішла "по інстанціях" [6:264].
Варто зауважити, що створення Волинського ліцею відбувалося без такої кількості перешкод, можливо, за тої причини, що ліцей початково не претендував на рівень вищого навчального закладу (та й
пізніше, як стверджують деякі науковців, ніколи такого рівня не досяг) [9:270-271]. Т.Чацький ніколи не
виходив особисто на рівень обговорення самої можливості існування ліцею з першими особами держави;
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В.Каразін же покладався на свою близькість до особи імператора як на незаперечну засаду його
швидкого створення, в чому, власне, й помилився, оскільки за час його відсутності в Петербурзі
ставлення до нього суттєво змінилося в гірший бік. Т.Чацького більше цікавило ставлення місцевої
громади, яка могла будь-якого моменту відмовити йому в довір'ї; В.Каразін був переконаний у
прихильності слобідського дворянства, але не передбачав, мабуть, перешкод з боку царського двору.
Кілька місяців подання про заснування Харківського університету ходило від одного посадовця до
іншого; В.Каразін втрачав самовладання і спокій; врешті, у січні 1803р. про можливість відкриття
університету доповідали Олександру І [6].
Створені Т.Чацьким та В.Каразіним вищі навчальні заклади очікувала різна доля: Кременецький
ліцей невдовзі скасували, Харківський же університет продовжує існувати й понині. Однак місія обох
доброчинників має стати предметом уважного наукового розгляду як позитивний досвід для
наслідування у процесі розбудови сучасної системи освіти.
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Сейко Н.А. Василий Каразин и Тадеуш Чацкий – фундаторы высшего образования в
Украине в начале ХІХ в.
В статье раскрыта роль известных деятелей культуры ХІХ века Василия Каразина и Тадеуша Чацкого в
создании первых Высших учебных заведений в Украине.
Sejko N.A. Vasyl’ Karazin and Thadej Chac’kij as the Founders of Higher Education in Ukraine in Early
XIX Century.
The article discloses the role of famous cultural figures of the XIX century Vasyl Karazin and Thadej
Chac’kij in the creation of the first establishments of higher education in Ukraine.
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АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Предметом статті є проблема формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи
на основі автентичного тексту
Як відомо, основною метою навчання іноземної мови в ЗОШ є розвиток комунікативної компетенції
учнів, а саме вміння використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного
світу. Досягнення цієї мети передбачає взаємопов’язаний комунікативний та соціокультурний розвиток
учнів засобами іноземної мови для їх підготовки до міжкультурного спілкування в різних сферах
життєдіяльності: особистісній, професійній, освітній, публічній. Це означає, що використання іноземної
мови в соціальному контексті потребує від учнів не тільки знання іноземної мови, а й уміння орієнтуватися
та бути відкритим до нового культурного досвіду, тобто бути справжнім користувачем мови.
Оскільки соціокультурна компетенція поділяється на країнознавчу та лінгвокраїнознавчу, учні, поперше, мають здобути відповідні країнознавчі знання з історії, географії та культури країн, мову яких
вивчають у школі, по-друге, оволодіти особливостями вербальної та невербальної поведінки носіїв мови
у тій чи іншій ситуації спілкування. Саме формуванню такої компетенції має сприяти автентичний
текст, який, як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи [1:93], є центром будь-якого акту мовленнєвого
спілкування, зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою між тим, хто продукує, і тим, хто
сприймає, спілкуються вони безпосередньо чи на відстані.
Згідно з вимогами чинної програми, учні загальноосвітньої школи мають розуміти нескладні
автентичні тексти, що стосуються приватної, публічної, професійної та освітньої сфер спілкування, а
також бути знайомими зі змістом соціокультурної інформації про країну, мову якої вивчають.
Тексти для читання та подальшого їх опрацювання мають добиратися таким чином, щоб за своїм
змістом вони відтворювали реальні соціальні стосунки, містили доречні правила ввічливості та
поведінки, включали основні відомості про культури народів, мова яких вивчається, про їх повсякденне
життя, міжособистісні відносини, національну самобутність, історію та мистецтво соціальні відмінності
того чи іншого народу.
Як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи, типи текстів включають:
Усні:
· публічні оголошення, інструкції
· публічні промови, лекції, презентації
· ритуали
· розваги (драма, шоу, читання, пісні)
· спортивні коментарі
· випуски новин
· публічні дебати, дискусії
· розмови по телефону

Письмові:
· книжки
· ілюстровані журнали
· газети
· підручники
· комікси
· брошури
· листівки
· рекламні матеріали
· квитки
· знаки
· словники
· листи
· конспекти [1:93]

Більшості сучасним чинним підручникам бракує саме автентичних текстів, які формують належну
соціокультурну компетенцію учнів. Такі підручники містять невеликий процент автентичних текстів, що
містять соціокультурну тематику, національні реалії, формули етикету, правила пристойної поведінки в
іншомовному середовищі тощо.
Невідповідність таких текстів потребам шкільної програми [2:4] вимагає від учителя іноземної мови
творчого підходу до шляхів формування належної соціокультурної компетенції учнів, самостійного
пошуку автентичних текстів, які містять вербальні аспекти комунікації, малюнки та ілюстрації, аби
надати навчально-виховному процесу соціокультурного змісту та сприяти особистісному розвитку учня
в контексті полілогу культур.
© Березенська Л.І., Гуманкова О.С., Козловська О.І., 2004
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Плануючи урок та сприяючи формуванню соціокультурної свідомості учнів як необхідної складової
комунікативної компетенції, вчитель має забезпечити урок інформативними автентичними текстами у
вигляді статей, сучасної прози та поезій, аудіотекстів, фотоматеріалів та відеофільмів для того, щоб
кожен учень міг використати їх цілеспрямовано, аналізуючи соціокультурні проблемні ситуації через
створення соціальних портретів та проектів, через спілкування та обговорення їх на уроці.
Так під час дебатів, які опираються на автентичний текст ‘Volunteers wanted’ [3:69], учні дискутують
та обмінюються набутим досвідом щодо проблем, які стосуються соціокультурної сфери спілкування,
одночасно навчаючись працювати в так званому відкритому інтерактивному просторі, проявляючи волю
та бажання зіставити власну точку зору та реальні культурні цінності.
Volunteers wanted!
You’ve been studying hard for your final exams all year and finally they’re over. It’s time to start applying
for your first job and earn money or apply to go to university, or is it? Some people decide to do something quite
different before they settle down to a full-time job or education.
Every year, thousands of young adults from all over the world take part in a once-in-a-lifetime adventure.
Voluntary organisations offer young adults the chance to live abroad, and work on projects which help the
community or the environment. Volunteers can be founded in Greece helping to protect the falling numbers of
black bears, working in residential homes in Portugal or even helping gorillas in Rwanda. There are no preconditions in terms of nationality, ability, qualifications or social background. Volunteers need only a passport, a
reference, and enthusiasm.
Each volunteer is looked after by someone from the host project, and every participating country provides
support. Most volunteers are not paid wages or salary, but are given accommodation and food, and sometimes
receive an allowance. Training is usually offered to volunteers both before and during their time away – and they
can get advice on finding other employment after their return to their own country.
Volunteering can help you develop skills which are attractive to employers and universities, such as
independence, initiative and social skills. So what are you waiting for? Anyone who is interested in volunteering,
or wants further information, can contact their nearest volunteer agency, or look for opportunities on the many
volunteer websites on the Internet.
Після читання такого та подібних текстів учитель створює ряд комунікативних ситуацій, які дають
можливість кожному учневі спілкуватися, усвідомлюючи соціокультурні відмінності та виконуючи роль
культурного посередника між власною та іноземною культурою.
Ефективними можуть бути такі ситуації для спілкування:
- Is Volunteering good for young people who have just left school? Are you going to volunteer
after school?
- Imagine that you have a chance to work after school. Which job would you choose?
- Create a project ‘Volunteers are happy to help others’ and present it to your classmates.
- Working in small groups come to the conclusions what the best way to earn money is?
- Prove, that schoolchildren in this country can have part-time jobs to earn extra money.
Таким чином, спираючись на автентичний текст, учні не тільки знайомляться з цінностями культур
інших народів, але і вчаться розуміти культуру власного народу, бути толерантними до інших культур,
манер поведінки, звичаїв та традицій, формуючи власне бачення світу та своє місце в ньому.
Матеріал надійшов до редакції 5.04.2004 р.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор
українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. –
44 с.
3. Gude K., Duckworth M. Matrix. Pre-intermediate Student`s Book. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. – 151 p.
Березенская Л.И., Гуманкова О.С., Козловская Е.И. Аутентичный текст – основа формирования
социокультурной компетенции учащихся среднеобразовательной школы.
Эта статья показывает пути формирования социокультурной компетенции учащихся
общеобразовательной школы.
Berezenska L.I., Gumankova O.S.,. Kozlovska L.I. Authentic Text as the Basis of the Formation of SocioCultural Competence of School Learners.
This article shows the ways of formation of sociocultural competence on the basis of an authentic text at a
secondary school.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УМІНЬ ПАРНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ МОЛОДШОГО ЕТАПУ
МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА МАТЕРІАЛІ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ
У статті розглянуто особливості навчання та поетапна методика вдосконалення умінь парного
спілкування студентів мовних спеціальних ВНЗ на основі текстів для домашнього читання.
Нова програма з іноземної мови для мовних вищих навчальних закладів [1], побудована з
урахуванням усіх останніх досягнень методики викладання іноземних мов та рекомендацій Ради Європи
[2], основною метою визначає розвиток лінгвістичних, комунікативних та соціо-культурних умінь та
знань студентів як користувачів та майбутніх вчителів іноземної мови, здатності до самостійного
навчання, набуття професійних навичок та навичок спілкування у суспільстві. Детально проаналізувавши
вимоги програми, необхідно відзначити, що загальним практичним завданням є формування у студентів
умінь брати участь у дискусіях, обговореннях, дебатах, які розвивають уміння критичного мислення,
аналізу, синтезу, уміння досліджувати факти, робити висновки, реалізація яких відбувається в процесі
парного спілкування.
Розвиток умінь парного спілкування має певні лінгвістичні, соціально-комунікативні та психологічні
особливості. Парна робота значно активізує діяльність комунікантів у сприйнятті та продукуванні мови,
впливає на когнітивну та емоційну сферу кожного з учасників акту комунікації.
В основі парного спілкування лежить певна комунікативна функція:
- запит інформації – повідомлення інформації,
- пропозиція – прийняття / неприйняття,
- висловлення точки зору – підтримка / заперечення,
- встановлення відмінностей / подібностей.
Виходячи з комунікативних функцій, слід виділити функціональні експоненти, якими студент
повинен володіти для участі у процесі парного спілкування. Так, наприклад, для реалізації функції
розпочати дискусію необхідне володіння такими функціональними експонентами як:
- I’d like to raise the subject of …
- May I take a point about …
- I want to start with a few remarks about …
Для підтвердження своєї думки фактами:
- To give you an example …
- An example of this is when …
- I’d like to give you some details about …
Для підтвердження підсумків:
- To sum up the things …
- In the long run …
- To make a long story short …
Згідно з документами Ради Європи, навчання спілкування реалізується у різних сферах: суспільній,
особистісній, навчальній та професійній з метою задовольнити свої потреби у спілкуванні. Мета та
бажання у спілкуванні можуть виникнути при наявності інформації, яка може зацікавити слухача. На
нашу думку, таким матеріалом може стати інформація, отримана студентами в процесі домашнього
читання. Тексти для домашнього читання є джерелом для створення вправ (так званих "information-gap"
та "opinion-gap" exercises), які лежать в основі навчання групового спілкування. Ми пропонуємо вправи,
створені на основі роману "Say No to Death" видатної австралійської письменниці Д. К’юсак.
Комплекс вправ для розвитку вмінь парного спілкування розподіляється на 3 етапи:
І етап – розвиток умінь парного спілкування на рівні діалогічної єдності;
ІІ етап – розвиток умінь парного спілкування на рівні мікродіалогу;
ІІІ етап – розвиток умінь парного спілкування на рівні діалогу.
Метою першого етапу є розвиток умінь парного спілкування на рівні діалогічної єдності. Це
пояснюється тим, що базовий мовний рівень студентів початкового етапу неоднаковий, і цей етап
допоможе його "вирівняти".
Вправа 1.
Завдання: React to the question.
Хід виконання: студенти слухають питання і беруть участь у його обговоренні на рівні діалогічної
єдності.
© Темченко Л.В., Сіваєва Н.П., 2004
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Приклад:
- I’d like to raise the subject of TB (TB is a most unpredictable disease). TB is a horrible infectious
disease. What are the roots for it?
A: In my opinion, the problem is that it is a social disease, because the number of public medical
establishments is very small.
B: I fully agree with you, and I must add that TB patients are kept on waiting lists for months before a
vacancy appears at any public sanatoria’s with their poor food and crowded wards.
C: More than that, private sanatoria, described in the novel, are owned by people whose only concern is
making money. Private doctors (Dr. Murchison Laide) resort to mean ways to turn their patients’
sufferings into profit sources.
Метою другого етапу є формування вмінь групового спілкування на рівні мікродіалогу.
Вправа 1.
Завдання: Give your argument to prove or disapprove of your viewpoint.
Хід виконання: студенти висловлюють свою точку зору на проблему, наводячи свої аргументи "за" чи
"проти".
Приклад:
Jan Blakeley, the main character, suddenly fell ill with TB. She was taken to a private hospital for treatment.
Her boy-friend Bart paid for it. But in some months the money was spent out and the authorities of the hospital
asked her to go home and to continue her treatment there.
- So, what do you think, can such a disease as TB be properly treated at home?
A: In my personal opinion, such people can’t be treated at home, because they should be taken good
medical care of. And to do it at home is very problematic.
B: If you want to know what I think it is dangerous to keep such sick people at home where there are little
kids.
A: And one more thing is that the neighbours will be worried and they won’t leave such sick people in
peace at home. They will be against it. ё
B: And they are right because they don’t want the members of their families to fall ill with such a disease.
Метою третього етапу є формування вмінь групового спілкування на рівні діалогу.
Вправа 1.
Завдання: Discuss how the disease can influence and even ruin a person’s life.
Хід виконання: студенти діляться на групи та проводять дослідження, опитуючи своїх друзів з цієї
теми. Кожній групі дається декілька хвилин для викладення своєї точки зору на проблему. Студенти
інших груп можуть задавати питання групі, що викладає свою точку зору.
Запропонована технологія розвитку вмінь парного спілкування сприяє поліпшенню як якісних, так і
кількісних показників. Студенти можуть вільно спілкуватися з однолітками в іншомовному середовищі,
підвищується рівень мотивованості, що свідчить про доцільність застосування даної методики.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1.
2.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. – CUP, 2001.
Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes (Draft 2). – The British Council, Kyiv,
2001.
3. Kinsella, R. Designing Groupwork that Supports Diverse Classroom Work Styles. TESOL Journal. – Autumn, 1996.
4. Penny, Ur. Discussion that Works. – Cambridge, 1993.

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Темченко Л.В., Сиваева Н.П. Совершенствование умений парного общения студентов младшего
этапа языковых высших учебных заведений на основе текстов для домашнего чтения.
В статье рассматриваются особенности обучения и поэтапная методика совершенствования умений
парного общения студентов языковых специальностей на материале домашнего чтения.
Temchenko L.V., Sivayeva N.P. The Development of Dialogical Communication Skills of Junior Students of
Higher Educational Establishments on the Basis of Texts for Homereading.
The article deals with the peculiarities of teaching and methodology of stage development of dialogical
communication skills of foreign language learners at higher educational establishments on the basis of texts for
homereading.
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НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ З ФАХУ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
(на прикладі соціально-психологічного факультету університету)
Предметом статті є методика використання автентичних текстів з фаху в навчанні студентів
соціально-психологічного факультету.
Відповідно до програми з англійської мови для вищих навчальних закладів головною метою заняття з
іноземної мови є формування у студентів комунікативної компетенції. Тобто студент повинен уміти
вирішувати за допомогою іноземної мови актуальні для студентів та суспільства питання спілкування з
побутового, студентського, культурного життя, а також на вузькоспеціалізовану тематику, пов’язану з їх
майбутньою професійною діяльністю.
Переваги автентичних текстів над учбовими очевидні. Вони підвищують інтерес до іноземної мови,
роблять процес засвоєння лексики більш особистим, забезпечують зв’язок з реальними ситуаціями,
активізують асоціативну пам’ять, сприяють засвоєнню синонімів, омонімів та багатозначних слів.
Суть навчання читання автентичних текстів полягає в тому, щоб навчити студентів читати та
здобувати інформацію з тексту, виділяти в ній основні моменти, знаходити схожі явища в рідній мові,
реалізувати діалогічне та монологічне мовлення з теми.
Методика роботи з будь-яким текстом базується на дотекстовому, текстовому та післятекстовому
етапах. Мета дотекстового етапу – формування вмінь мовної антиципації, що забезпечує підготовку до
сприйняття тексту. Читанню тексту передує завдання, яке спрямоване на формування вміння
передбачити його зміст, виходячи із заголовка, ключових слів тощо. Метою текстового етапу є як
перевірка розуміння тексту, так і активізація мовного та мовленнєвого матеріалу на базі прочитаного.
Післятекстовий етап має вдосконалити вміння діалогічного, монологічного та групового мовлення.
Мовленнєву діяльність стимулюють рольові ігри, проблемні ситуації, складання тестів і т.д.
Ми пропонуємо комплекс завдань до тексту "Overcoming the frustration of Dyslexia", який складається
із вищезгаданих етапів.
Overcoming the Frustration of Dyslexia.
"What is your telephone number?" - asks Julie. The caller replies. But the figures Julie jots down bear little
relation to the number given.
"My teacher tore up the picture I painted," laments Vanessa, adding, "I could never remember what she was
saying."
David, in his 70’s, struggles to read simple words that he mastered more than six decades earlier. Julie,
Vanessa, and David have a learning difficulty - a frustrating one. It is dyslexia. What causes this condition? How
can dyslexics overcome the frustration it provokes?
One dictionary defines dyslexia as "a disturbance of the ability to read." Though often viewed as a reading
disorder, dyslexia can involve much more.
The English word’s roots come from the Greek dys, meaning "difficulty with", and lexis, "word". Dyslexia
includes difficulties with words or language. It even involves problems with placing things in their right order,
like the days of the week and the letters in a word. Dyslexia, according to Dr. H. T Chesty of Britain’s Dyslexia
Institute, "is an organizing disability which impairs short term memory, perception and hand skills". Little
wonder that those who have dyslexia find it frustrating!
Take the case of David. How did this formerly avid and fluent reader come to need his wife’s help to learn to
read all over again? A stroke damaged an area of David’s brain linked to the use of language, and this made his
progress in reading agonizingly slow. Yet, longer words gave him less of a problem than shorter ones. Despite
his acquired dyslexia, David’s conversational ability and his sharp intellect never suffered. So complex is the
human brain that researchers have yet to comprehend all that is involved in processing the sounds and visual
signals it receives.
Julie and Vanessa, on the other hand, had developmental dyslexia, which became apparent as they grew.
Researchers generally accept that children who by the age of seven or eight exhibit normal intelligence but
display uncharacteristic difficulty in learning to read, write, and spell may be dyslexic. Often, dyslexic
youngsters write a mirror image of the letter they are trying to copy. Imagine the frustration Julie and Vanessa
felt when schoolteachers mistakenly labeled them stupid, slow, and lazy!
In Britain, 1 person in 10 suffers from dyslexia. Failure on the part of others to recognize the problems they
face simply adds to their frustration.
© Памірська Л.Ю., Памірський М.С., 2004
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І. Pre-reading Activities
1. In groups of four discuss the following questions:
1) What learning difficulties do school-age children have?
2) How can we recognize these difficulties in children?
3) Say how can you "as a teacher" help these children?
2.These words below are found in this chapter. Give your own definition for these words:
dyslexia, label, frustration, perception, posture, intellect, nerve, defect, genetic, chromosomal, image to
copy, memory, term, order, human, visual, signal, uncharacteristic, display, process
3. Do you agree or disagree with the following statements. Give your reasons.
- Researches accept that children who by the age of seven or eight display uncharacteristic difficulty in
learning to read, write and spell may be dyslexic.
- Dyslexia even involves problems with placing things in their right order.
4. Before reading the text, think about its title. Find articles about learning problems in Ukraine. Be
ready to present these stories in a class.
ІІ. While-reading Activities
1. Scan the text for the answers to the following questions:
1) What is dyslexia?
2) What are the kinds of dyslexia?
3) What problems does dyslexia involve?
2. define whether the statements are true or false:
1) One dictionary defines dyslexia as "a disturbance of the ability to write".
2) Dyslexia, according to Dr. H. T. Cherty of Britain’s Dyslexia Institute is an organizing disability
which impair short term memory, perception and hand skills.
3) Shorter words gave David less of a problem than longer ones.
4) Despite his acquired dyslexia, David’s conversational ability and his sharp intellect never suffered.
5) Julie and Vanessa had developmental dyslexia, which became apparent as they grew.
6) Researchers generally accept that children who by the age of 6 exhibit normal intelligence but
display uncharacteristic difficulty in learning to read, write and spell may be dyslexic.
7) Dyslexic youngsters write a mirror image of the letter they are trying to copy.
8) In Britain 2 person in 10 suffer from dyslexia.
9) Dyslexia includes difficulties with words or language.
3. Complete the following sentences :
1) Julie, Vanessa and David have a learning difficulty - …
2) One dictionary defines dyslexia as …
3) Dyslexia includes difficulties with …
4) Often, dyslexic youngsters write a …
5) Longer words gave David less of a problem than …
6) When doing calculations, they need the help of blocks, fingers or marks on paper …
7) They make unusual spelling …
8) They still find multiplication tables difficult …
9) They have a poor sense of direction, confusing …
10) They lack self-confidence and have …
4. Fill in a missing word using the box below :
disturbance, language, less, acquired, developmental dyslexia, exhibit, display
1) One dictionary defines dyslexia as "a______ of the ability to read".
2) Dyslexia includes difficulties with words or______ .
3) Longer words gave him ______ of a problem than shorter ones.
4) Despite his ______ dyslexia, David’s conversational ability and his sharp intellect never suffered .
5) Julie and Vanessa, on the other hand, had ______ dyslexia, which became apparent as they grew.
6) In Britain, 1 person in 10 suffers from ______ .
7) Researchers generally accept that children who by the age of seven or eight ______ normal
intelligence, but ______ uncharacteristic difficulty in learning to read, write and spell may be dyslexic.
5. Find pairs or match the beginning and the end of the sentence!
1.David in his 70’s, struggles to read a) that he mastered more than six
simple words
decades earlier
2.One dictionary defines dyslexia as b) difficulties with words or language
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3.Dyslexia includes
4.So complex is the human brain that
5.Often, dyslexia youngsters write a
mirror image of the letter
6.Imagine the frustration Julie and
Vanessa felt
7.Despite his acquired dyslexia,

c) "a disturbance of the ability to read"
d) they are trying to copy
e) researchers have yet to comprehend
all that is involved in processing the
sounds and visual signals it receives
f) when school teachers mistakenly
labeled them stupid, slow and lazy
g)David’s conversational ability and
his sharp intellect never suffered

ІІІ. Post-Reading – Activities
1. Discuss the following questions in groups of four:
1) What causes acquired dyslexia?
2) What causes developmental dyslexia?
3) How to recognize dyslexia in children?
2.Comment on the following situations:
1) Imagine that you are a teacher of the junior forms.
a) There are some dyslexic pupils in your class. Give some ideas how to help them.
b)You should talk to the parents of the dyslexic child. What will you tell them?
3. You are teachers of junior school, in whose class there are many children, who are dyslexic:
a). Consider possible logical games with such children.
b). Make up a psychological test for children ages 8 or less and for children ages 8 to 12 to recognize
dyslexia. Use this model as a beginning. If you answer "yes" to 3 or 4 of the questions below for each age
group, it is possible that the children concerned are dyslexic to some extend.
Children ages 8 or less:
- Where they late in learning to speak?
- Do they still have particular difficulty with
reading or spelling?
- …

Children ages 8 to 12:
- Do they make unusual spelling errors?
- Do they sometimes omit letters from words
or put them in the wrong order?
- …

Запропонована методика була перевірена експериментально на другому курсі соціальнопсихологічного факультету Житомирського державного педуніверситету ім. І. Франка. Отримані
результати засвідчили приріст умінь читання автентичних текстів (57 %), зріс інтерес до опрацювання
іншомовних текстів з боку студентів, вони набули впевненості в собі, що сприяло більш адекватному
розумінню прочитаного. Усе це підтверджує ефективність технології навчання читання автентичних
текстів з фаху. Вона може бути рекомендована для застосування на інших неспеціальних факультетах
педагогічних університетів.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В., Андерсен К. "Getting America-Wise through reading". Навчальний посібник з
англ. мови для студентів вищих навч. закл. (у 2-х книгах). Кн. 1 – К., 2001. – 175 с.
2. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1991.
3. Grellet, Francoise. "Developing reading skills". English Language. – Text-book for foreigners. Published by the Press
Syndicate of the University of Cambridge. – N. Y.
Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Памирская Л.Ю., Памирский М.С. Обучение чтению аутентичных текстов по специальности
студентов неязыковых специальностей (на примере социально-психологического факультета
педуниверситета).
Статья содержит примеры использования аутентичных текстов по специальности при обучении
английскому языку студентов социально-психологического факультета.
Pamirska L.Yu. Pamirsky M.S. Teaching Reading the Authentic Specialized Texts to the Students of NonSpecial Departments (on the Basis of the Psychological Department).
The subject of the article is the methods of using the authentic specialized texts in teaching the students of
Psychological Department.
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ МОВНОГО ВНЗ З ОПОРОЮ НА РІЗНІ ВИДИ НАОЧНОСТІ
У статті розглянуто етапи формування вмінь монологічного мовлення студентів з використанням
вербальної наочності (початковий етап).
Згідно з Програмою іноземних мов для студентів педагогічних університетів та інститутів, головною
метою навчання іноземних мов є розвиток комунікативної компетентності та вільного мовного
спілкування у тих, хто вивчає мову, з метою формування комунікативних моделей ефективного
спілкування шляхом формування їх лінгвістичної, комунікативної компетенцій та соціокультурних знань
[1].
Психологічні механізми сприйняття мовлення були в полі зору учених-психолінгвістів,
психофізіологів, психологів, таких, як Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв,
А.Р. Лурія, Т.В. Рябова та ін.
Досліджені також лінгвістичні особливості цієї форми мовлення у працях Л.І. Лазаркевича,
Б.А. Лапідуса, В.Л. Скалкіна та ін.
У дослідженнях останніх років визначився ряд напрямків розробки відбору комунікативних одиниць,
необхідних для успішного оволодіння монологічним мовленням у рамках комунікативного підходу до
вивчення іноземної мови; укладено перелік комунікативних функцій монологічного мовлення;
розроблена класифікація основних типів монологічних висловлювань: монолог-опис, монологповідомлення, монолог-міркування, монолог-розповідь (А.А. Алхазішвілі, М.С. Балабайко, Д.Х. Баранник, І.В. Самойлюкевич, Н.І. Скляренко та ін.); розглянуто деякі питання щодо формування вмінь
монологічного мовлення.
Проте робіт, присвячених формуванню вмінь усного монологічного мовлення з опорою на вербальну
наочність, на наш погляд, недостатньо, хоча саме цей вид наочності має широко використовуватися на
початковому етапі мовного вищого закладу освіти (МВЗО). Все це свідчить про актуальність вибраної
нами теми. Метою даної роботи є виділення комунікативних типів монологу, найбільш близьких до умов
реального спілкування, та розробка поетапної методики формування вмінь усного монологічного
мовлення з опорою на вербальну наочність.
У процесі навчання іноземної мови необхідно враховувати вікові особливості студентів МВЗО для
того, щоб раціонально організувати процес навчання, підібрати вправи і завдання, які відповідають
інтересам і можливостям даної вікової групи. Психологи визначають вік студентів початкового етапу
МВЗО (18-19 років) як період пізнього юнацтва або початку дорослості. На відміну від підлітка і юнака,
вісімнадцятирічна людина є дорослою як у біологічному, так і в соціальному відношенні. У цей період у
студентів приходить почуття відповідальності, свідоме ставлення до навчання, що дає можливість для
стимулювання спілкування студентів на уроках іноземної мови.
Молодший етап МВЗО визначається перехідним етапом від школи до ВНЗ. Згідно з Рекомендаціями
Ради Європи, вступники до МВЗО мають володіти іноземною мовою Рівнем В1. Це означає, що вони
мають бути спроможними:
·
розуміти основні думки прочитаного або прослуханого тексту на знайому тематику, яка
вивчається у школі і стосується повсякденного життя молоді, відпочинку, інтересів тощо;
·
спілкуватися у більшості ситуацій, які можуть виникнути під час подорожі до країни, мову якої
вони вивчають;
·
висловлюватися в межах знайомої тематики, яка вивчається у школі або стосується їхніх
безпосередніх інтересів;
·
описувати події, власний досвід, сподівання, прагнення і плани на майбутнє, а також давати
стисле обґрунтування та пояснення думок, точок зору чи планів [1].
Спостереження показують, що навіть при сформованості лексичних, граматичних та інших навичок,
умінь читання, аудіювання та письма, у студентів виникають значні труднощі в спілкуванні. Це
підтверджує необхідність використання різних видів опор, оскільки аналіз підручників, які
використовуються МВЗО [2], свідчить про те, що приділено недостатньо уваги використовуванню
наочності в оволодінні усним монологічним мовленням.
Практичною метою навчання монологічного мовлення виступає формування мовленнєвих
монологічних вмінь. Під монологічними вміннями розуміють вміння правильно в мовному плані,
логічно, послідовно, достатньо повно, комунікативно вмотивовано й творчо користуватися мовними
засобами іноземної мови. Всі ці якості мовленнєвих монологічних умінь формуються за допомогою
відповідних вправ.
© Григор’єва Т.Ю., 2004
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Ми пропонуємо два етапи комплексу вправ для навчання монологічному мовленню. Вправи І етапу –
етапу систематизації: І група – продуктивні вправи з частковою детермінацією; ІІ етап – творчий: ІІ
група вправ – продуктивні недетерміновані вправи, які дають студентам повну свободу у виборі засобів і
змісту висловлювання.
Для забезпечення логічної зв’язності висловлювання студентам запропоновано різні опори:
невербальні, вербальні, комбіновані. Вибір опори визначається викладачем у кожному конкретному
випадку залежно від типу монологу, на оволодіння яким спрямована вправа, а також від рівня навченості
групи та окремих студентів [3:180].
У ролі зображальної опори можуть виступати окремі малюнки, слайди, тематичні та сюжетні
картинки, композиції на магнітній дошці, кодограми.
До вербальних опор можна віднести тексти, підстановчі таблиці, структурно-мовленнєві схеми та
логіко-синтаксичні схеми висловлювання. Вони здатні забезпечити логічний зв’язок речень, їх
граматичну правильність, належний вибір усіх необхідних засобів та прийомів для побудови власного
висловлювання, створювати можливості для варіювання змісту залежно від реальних обставин.
У багатьох випадках, зокрема при оволодінні монологом-описом, доцільно використовувати
комбіновані або змішані вербально-зображальні опори [3:185]. Вони підказують тематику, певний зміст
та логічну послідовність висловлювання. Це може бути, наприклад, план квартири з назвами кімнат,
яскраві запрошення на святкування свят, анкети, меню, комікси, ребуси тощо.
Наведемо приклади ІІ групи вправ на формування монологічних вмінь з опорою на вербальні
наочності.
Вправи на формування умінь самостійно продукувати монолог з елементами опису на снові тексту
"One Day of Peter’s Life"by Peter and Heidi Elliott [4:64].
1. Describe Peter’s activities during the day and explain the reason of them. 2. Find three things you used to
do nearly every day in your childhood, describe how it was. 3. Describe Peter’s day as if you were his mother. 4.
You are having a dream about Peter’s life in ten years. What do you think it will be? 5. At last everything has
been finished. It’s time to go to bed. It was the busiest day in your life. What was the day like?
Вправи на формування умінь самостійно продукувати монолог з елементами повідомлення на основі
тексту "The Zhytomyr State University" [5].
1. You are an exchange student in Great Britain. Speak about the University according to the plan. 2. If you
had a chance what report would you make to the local newspaper about the University. 3. Your friend is eager to
enter the Zhytomyr University but doesn’t know which faculty to choose. Give him all necessary information
about the departments at the University. 4. Ask your parents to tell you about what it was like when they studied
at the University. Present an oral report on changes in Ukrainian universities. 5. Carry out a survey entitled
"University Life Needs Changes". Ask your fellow students what they would like to change first, second and so
on. Analyze the results of the investigation and report them to the class.
Вправи на формування умінь самостійно продукувати монолог з елементами міркування на основі
фрагменту "Thanksgiving" з відео курсу "Family Album, USA"[6:61].
1. If you had Thanksgiving Day in your country, say what traditions of its celebration you would like to have.
Give your reason and evaluation. 2. You are Philip. You are on business. You failed to return home to
Thanksgiving. Tell your colleagues about your family eating traditions on this holiday and why it is so important
for you.3.Compare the celebration of Thanksgiving Day in the USA and Ukraine. Is there a special holiday to
celebrate the harvest in your country? 4. You are going to receive American guests just on Thanksgiving. What
would you treat them to? Give your reasons. 5. You are invited to a famous TV program "The Man is What He
Eats". What dish will you choose to represent and why?
Вправи на формування умінь самостійно продукувати монолог з елементами розповіді на основі
уривку "Carry Goes To a Department Store" ("Sister Carry" by Theodore Dreiser) [2:270].
1. Speak about Carry’s experience in doing shopping as if you were a shop-assistant. 2. You have just come back
from London. The thing you liked most there was doing shopping. Tell your parents about your last visit to the
shop in London. 3. Say what Carry might tell her sister about her visit to the shop when she came home. 4.
Imagine that Carry followed Drouet’s advice. Change the ending of the extract. 5. Some psychologists say that
people fall under different customer categories: "A Fun Shopper", "A practical Shopper", "A Reluctant
Shopper". Say what category you belong to. Ground your choice.
Дана методика може бути використана не тільки у мовних вищих закладах, але і в ліцеях, гімназіях,
училищах і ВНЗ немовного профілю.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт.:
С.Ю.Ніколаєва, М.І.Соловей та ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – Київ, 2001.
2. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для пед. вузов / Под ред. В.Д.Аракин. – 5-е изд., пере раб. и
доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 544 с.
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Григорьева Т.Ю. Формирование умений устной монологической речи студентов начального этапа
языкового вуза с опорой на разные виды наглядности.
В статье рассматриваются этапы формирования монологических умений студентов с опорой на
вербальную наглядность.
Grigoryeva T.Yu. Formation of Oral Monological Skills of Junior Language Students on the Basis of
Visuality.
The article deals with the stages of formation of monological skills of junior language students using verbal
visuality.
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УДК 316.257
C.С. Kaлініна,
аспірант
(Національній лінгвістичний університет, м. Київ)
THE FUNCTIONS OF COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN FORMATION OF
LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCES
У статті висвітлені сучасні – біхевіористський, комунікативний та інтегрований – підходи до
комп'ютеризованого навчання іншомовного спілкування (як мовної, так і мовленнєвої компетенцій) на
основі виділення функцій, які бере на себе комп'ютер у навчальному процесі, а саме: наставника,
стимулу і засобу. Подано характеристики сучасних комп'ютерних програм як для формування мовної
(граматичної, лексичної, фонетичної) і мовленнєвої (аудіювання, читання, письмо) компетенцій з
англійської мови, так і програм для подальшого вдосконалення набутих навичок і вмінь.
This article provides a brief overview of how computers have been used and are being used for language
teaching and aims to focus not on a technical description, but rather on the pedagogical questions that teachers
have considered in using computers in the classroom – to develop students’ linguistic and communicative
competence, to stimulate students' critical thinking, imagination, creative writing. The history of CALL
(computer-assisted language learning) suggests that the computer can serve a variety of uses for language
teaching. It can be a tutor which offers language drills or skill practice; a stimulus for discussion and
interaction; or a tool for writing and research. With the advent of the Internet, it can also be a medium of global
communication and a source of limitless authentic materials. As the use of telecommunication technologies for
teaching purposes is represented by behavioristic, communicative, intergrative CALL [1;2;3;4;5], in this article
we intend to analyse the functioning of computer-assisted language learning programmes for both teaching
language aspects and forming communicative skills, as the effectiveness of CALL cannot reside in itself but only
in how it is put to use. And the use of the computer does not constitute a method, it is a facility in which a variety
of methods, approaches, and pedagogical philosophies may be implemented.
In behavioristic CALL the computer (as tutor) serves as a vehicle for delivering instructional materials to the
student, programmes entail repetitive language drills, computer is ideal for carrying out repeated drills, since the
machine does not get bored with presenting the same material and since it can provide immediate nonjudgmental feedback. A computer can present such material on an individualized basis, allowing students to
proceed at their own pace and freeing up class time for other activities
Communicative CALL focuses more on using forms rather than on the forms themselves; teaches grammar
implicitly rather than explicitly; allows and encourages students to generate original utterances rather than just
manipulate prefabricated language; does not judge and evaluate the students nor reward them with
congratulatory messages, lights, or bells; avoids telling students they are wrong and is flexible to a variety of
student responses; uses the target language exclusively and creates an environment in which using the target
language feels natural, both on and off the screen; and will never try to do anything that a book can do just as
well.
Integrative CALL is based on two important technological developments of the last decade--multimedia
computers and the Internet. Multimedia technology allows a variety of media (text, graphics, sound, animation,
and video) to be accessed on a single machine. What makes multimedia even more powerful is that it also entails
hypermedia.
Hypermedia provides a number of advantages for language learning. First of all, a more authentic learning
environment is created, since listening is combined with seeing, just like in the real world. Secondly, skills are
easily integrated, since the variety of media make it natural to combine reading, writing, speaking and listening
in a single activity. Third, students have great control over their learning, since they can not only go at their own
pace but even on their own individual path, going forward and backwards to different parts of the programme,
staying on particular aspects and skipping other aspects altogether. Finally, a major advantage of hypermedia is
that it facilitates a principle focus on the content, without sacrificing a secondary focus on language form or
learning strategies. But we should admit that today's computer programmes are not yet intelligent enough to be
truly interactive. There are no programmes able to understand a user's spoken input and evaluate it not just for
correctness but also or appropriateness; able to diagnose a student's problems with pronunciation, syntax, or
usage and then intelligently decide among a range of options (e.g., repeating, paraphrasing, slowing down,
correcting, or directing the student to background explanations). Computer programmes with that degree of
intelligence do not exist, and are not expected to exist for quite a long time. Artificial intelligence of a more
modest degree does exist, but few funds are available to apply research to the language classroom. Multimedia
technology as it currently exists thus only partially contributes to integrative CALL. Using multimedia may
involve an integration of skills (e.g., listening with reading), but it too seldom involves a more important type of
integration-integrating meaningful and authentic communication into all aspects of the language learning
© Kaлініна C.С., 2004
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curriculum. Fortunately, though, another technological breakthrough is helping make that possible - electronic
communication and the Internet.
The Internet. Computer-mediated communication (CMC), is probably the single computer application to date
with the greatest impact on language teaching. For the first time, language learners can communicate directly,
inexpensively, and conveniently with other learners or speakers of the target language 24 hours a day, from
school, work, or home. This communication can be asynchronous through tools such as electronic mail (e-mail),
which allows each participant to compose messages at their time and pace, or in can be synchronous. It also
allows not only one-to-one communication, but also one-to-many, allowing a teacher or student to share a
message with a small group, the whole class, a partner class, or an international discussion list of hundreds or
thousands of people. Computer-mediated communication allows users to share not only brief messages, but also
lengthy documents--thus facilitating collaborative writing. Using the World Wide Web, students can search
through millions of files around the world within minutes [6;7;8].
Behavioristic, communicative, intergrative CALL represent computer as a tutor to form linguistic
competence:
Grammar. CALL Programmes designed for teaching grammar include drill and practice on a single topic
(Irregular Verbs, Definite and Indefinite Articles), drills on a variety of topics (Advanced Grammar Series,
English Grammar Computerized I and II), games (Code Breaker, Jr. High Grade Builder), and programmes for
test preparation (50 TOEFL SWE Grammar Tests). Grammar units are also included in a number of
comprehensive multimedia packages (Dynamic English. Learn to Speak English Series).
Pronunciation. Pronunciation programmes (Sounds American, Conversations) generally allow students to
record and playback their own voice and compare it to a model. Several comprehensive multimedia programs
(Firsthand Access, The Lost Secret) include similar features.
Vocabulary. This category includes drill and practice programs (Synonyms), multimedia tutorials (English
Vocabulary), and games (Hangman, Scrabble). Also useful are several reference and searching tools (such as
concordancers).
As for communicative competence, CALL may be used to form both receptive and reproductive skills:
Listening. This category includes programmes which are specifically designed to promote second-language
listening (Listen!), multi-skill drill and practice programs (TOEFL Mastery), multimedia programs for second
language learners (Accelerated English, Rosetta Stone), and multimedia programs for children or the general
public (Aesop's Fables, The Animals).
Reading. This category includes reading programmes designed for English learners (Reading Adventure 1)
and tutorials designed for children or the general public (MacReader, Reading Critically, Steps to
Comprehension) and games (HangWord). Also included are more general educational programms which can
assist reading (Navajo Vacation, The Night Before Christmas). Text reconstruction programmes allow students
to manipulate letters, words, sentences, or paragraphs in order to put texts together. They can be used to support
reading, writing, or discussion activities. Popular examples include Eclipse, Gapmaster, Super Cloze, Text
Tanglers, and Double Up.
Writing. Most software for supporting writing falls under the Computer as Tool category. Exceptions
include tutorials such as Sentence Combining, SentenceMaker, and Typing Tutor.
The computer as stimulus category includes software which is used not so much as a tutorial in itself but to
generate analysis, critical thinking, discussion, and writing. Of course a number of the above-mentioned
programmes (e.g., The Animals, Navajo Vacation, Night Before Christmas) can be used as a stimulus. Especially
effective for a stimulus are programmes which include simulations. Examples of this latter group include London
Adventure, Oregon Trail, SimCity, Sleuth, Crimelab, Amazon Trail, Cross Country Canada/USA, and Where in
the World is Carmen Sandiego?
The most common use of computer as tool, and probably the most common use overall of the computer for
language learning, is word processing. High quality programmes like Microsoft Word can be useful for certain
academic settings. Programs such as ClarisWorks and MicrosoftWorks are simpler to learn and still have useful
features. SimpleText and TeachText are simpler yet and may be sufficient for many learners.
Grammar checkers (e.g., Grammatik) are designed for native speakers and they typically point to problems
believed typical of native speaker writing (e.g., too much use of passives). They are usually very confusing to
language learners and are not recommended for an CALL context.
Concordancing software searches through huge files of texts (called corpora) in order to find all the uses of a
particular word (or collocation) [9;10]. While very confusing for beginners, concordancers can be a wonderful
tool for advanced students of language, linguistics, or literature (Oxford's MicroConcord). The program includes
as an optional extra several large (total 1,000,000 words) taken from British newspapers.
A number of tools exist to help students work on their writing collaboratively on computers linked in a local
area network. The most popular among language teachers is Daedalus Integrated Writing Environment, which
includes modules for real-time discussion, word processing, electronic mail, and brainstorming, as well as
citation software and a dictionary. Other programs with some similar features are Aspects and MacCollaborator.
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Not every teacher is a programmer. If the authoring programme demands too much of the teacher, it is not
very likely to be widely implemented. Producing CALL materials requires in any case an extra time investment,
but you can better spend the time on pedagogical issues than in trying to solve technical problems. This means
that you need to know which kind of technical possibilities you have for authoring CALL materials. But,
undoubtedly, one should keep in mind pedagogy first, technology second.
Firstly, it is essential when creating CALL materials, that the element which is in control at all times should
be the pedagogy, which in turn is driven, naturally, by the student's learning requirements. It is all too easy to
forget this and to lapse into being conditioned into what to place inside a piece of CALL material by technical
considerations, and even by the limitations of the programming system being used. This is a truly fundamental
question, and a problem which has remained over the years of software development. Technical dependence is
all too often cited as the justification for poor methods, even where complex authoring tools have been
employed.
Secondly, a potential CALL material creator should consider carefully the difference between computer
interactivity and pedagogic interactivity. Computers may seem very powerful, and modern authoring systems
extremely complex, but in essence all they do, with certain exceptions, is to make choices and present material.
They offer many ways of achieving this interactivity, but the true creativeness must come from the pedagogic
side. These are essentially questions concerning the design process, and we would emphasise that the
undertaking of a sound and complete initial design document is just as important when setting out to use CALL
materials as it is when designing for a high level programmer within a large and costly project.
The purpose of the CALL activity is rather to stimulate students' discussion, writing, or critical thinking, so
there is no doubt that CALL research is a promising one and it goes hand in hand with teaching practice. The
perspectives of CALL development are not only in authoring software but in creating technologies for its use in
the classroom as well as adaptation for different age groups. Software used for these purposes include a wide
variety of programmes, those who expect to get magnificent results simply from the purchase of expensive and
elaborate systems will likely be disappointed. But those who put computer technology to use in the service of
good pedagogy will undoubtedly find ways to enrich their educational programme and the learning opportunities
of their students.
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Kaлинина С.С. Фукнции компьютеризированного обучения для формирования языковой и речевой
компетенций.
В статье представлены современные – бихейвиористский, коммуникативный и интегрированный –
подходы к компьютеризированному обучению иноязычному общению (как языковой так и речевой
компетенций) на основе выделения функций, которые выполняет компьютер в учебном процессе, а
именно: наставника, стимула и средства.
Kalinina S.S. The Functions of Computer Assisted Language Learning in Formation of Linguistic and
Communicative Competences.
This article deals with behavioristic, communicative, intergrative approaches towards computer assisted
language learning in formation of linguistic and communicative competences basing on main functions of
computer in the teaching process: a tutor, a stimulus, a tool.
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аспірант
(Державний гуманітарний університет м. Рівне)
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Предмет статті – використання навчальних відеофільмів, які є ефективним засобом розвитку
навичок і вмінь говоріння та аудіювання. У статті подана схема роботи з фрагментом
відеофільму. Ключові поняття: пасивний та активний перегляд, фрагмент відеофільму,
систематизація, комунікативна діяльність, розвиток умінь та навичок.
Останнім часом помітно зростає інтерес до навчальних відеофільмів як ефективного засобу навчання
іноземної мови.
Спеціфіка відео полягає в тому, що воно дає можливість поєднати зорові та звукові образи у
типових обставинах, запропонувати студентам мовленнєву ситуацію, в якій вони за допомогою
викладача можуть опинитися у ролі активних учасників комунікацій [ 1 ].
Ефективності навчання іноземних мов цим засобом сприяють також технічні можливості відео, які
дозволяють зупиняти та повторювати дію. Не слід, однак, забувати, що студенти звикли до пасивного
прегляду телевізійних програм. Тому при всіх можливостях відео центральною фігурою на занятті
залишається
викладач, який повинен організувати активне сприйняття фільму та
наступну
комунікативну діяльність студентів.
При підготовці заняття з використанням відео викладачеві слід уважно переглянути відеофрагмент
та відібрати певний лексико-граматичний матеріал, який підлягає засвоєнню, а також розробити
завдання для мовної та мовленнєвої практики студентів.
У залежності від характеру відеоматеріалу та навчальної мети визначається певна послідовність
навчальних дій, а також специфічні для відео прийоми роботи. Найбільш типовим для сучасної
методики навчання іноземних мов з використанням відео слід вважати трьохетапний розподіл
навчальних дій [ 2].
Перший етап (розуміння) передбачає загальне ознайомлення з відеофрагментом та виконання
вправ, спрямованих на розуміння послідовності дій та причинно-наслідкових зв’язків.
Для того, щоб підготувати студентів до активного сприйняття відеофрагмента, доцільно
запропонувати декілька завдань щодо місця дії та дійових осіб. Слід також запропонувати студентам
завдання, що спрямовують їх увагу на розуміння основного змісту фільму: визначити правильні та
помилкові твердження, логічну послідовність основних подій, що значно полегшить розуміння
відеоматеріалу.
Ці завдання можуть бути записані на дошці або роздані до перегляду
відеофрагмента. Після перегляду відеофрагмента викладач перевіряє виконання вказаних завдань.
Другий етап (мовна практика) передбачає паузовий (за допомогою стопкадру) перегляд
відеофрагмента з метою привернення уваги студентів до відібраних мовних одиниць, вживання
яких коментується викладачем та систематизується у процесі виконання комунікативних вправ.
Тут у пригоді стануть запитання типу: "Що б ви сказали, якби ...?", коли студентам
запропоновано вжити певний лексико-граматичний матеріал у нових ситуаціях.
Після виконання вправ необхідно записати мовні явища, що підлягають систематизації, на
дошці та в зошитах студентів для подальшого опрацювання вдома та в лабораторії навчання
мовлення.
На третьому етапі (мовленнєва практика) основним завданням є стимулювання активної
комунікативної діяльності студентів на основі
ситуації відеофрагмента з використанням
опрацьованого мовного матеріалу. Перед третім переглядом відеофрагмента студентам
запропоновано завдання - простежити різні аспекти поведінки дійових осіб, соціально-культурні
особливості ситуацій порівняно з аналогічними ситуаціями в нашій країні [3]. Після перегляду
фільму проводиться обговорення цих моментів. Розвитку усно-мовленнєвих умінь студентів
сприяють такі ефективні види роботи, як драматизація та рольова гра. Якщо драматизація
передбачає творче відтворення змісту відеофрагмента, то рольова гра стимулює студентів до
висловлювання у подібній ситуації.
Робота з відеоматеріалом сприяє в основному розвитку навичок та вмінь аудіювання та
говоріння. Слід також використати завдання, що допоможуть розвивати вміння письма. Студентам
можна запропонувати написати резюме (до 10 речень) змісту відеофрагмента, які читаються вголос.
Група визначає кращий варіант. Традиційним є написання домашнього твору на основі
переглянутого відеофрагмента.
Представимо викладене у схемі:
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Схема роботи з фрагментом відеофільму іноземною мовою
(тривалість фрагмента 10-15 хв.)
1-й етап (розуміння)
1. Пред’явлення ситуаціїї та завдань, які стимулюють студентів до активного перегляду
відеофрагмента.
Зразки завдань
а) Відповісти на питання.
б) Визначити правильні та помилкові тверлження.
в) Визначити логічну послідовність основних подій.
2. Перший перегляд відеофрагмента.
3. Перевірка виконання завдань.
2-й етап ( мовна практика)
1. Другий (паузований) перегляд відеофрагмента.
2. Фонетичне опрацювання відібраних мовних одиниць.
3. Конкорданс.
4. Виконання вправ для відібраних мовних одиниць у нових ситуаціях типу:
"Що б ви сказали, якби...?"
3-й етап (мовленнєва практика)
1. Завдання, що стимулюють активну комунікативну діяльність студентів.
2. Третій перегляд відеофрагмента.
3. Обговорення поведінки дійових осіб та порівняння соціально-культурних особливостей
студентів.
4. Драматизація відеофрагмента.
5. Рольова гра.
6. Написання резюме.
7. Написання домашнього твору.
8. Моделювання.
Послідовність навчальних дій може бути змінена відповідно до частоти проведення відеозанять,
характеру відеоматеріалу та рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь студентів. Так, на
старших курсах зростає кількість вправ третього етапу за рахунок вправ першого та другого
етапів.
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Гришкова Н.В. Возможности использования видеотехнических средств в обучении иностранным
языкам.
Цель статьи – использование учебных видеофильмов, которые являются эффективным средством
развития навыков чтения и аудирования. В статье также есть схема работы с фрагментом
видеофильма. Ключевые понятия: пассивный и активный просмотр; фрагмент видеофильма,
систематизация, коммуникативная деятельность; развитие навыков.
Grishkova N.V. Using Visual Aids in Teaching Foreign Languages.
The aim of the given article is the use of educational videos, which are the efficient means to develop
speaking and listening skills. One can also find a plan which shows the way one should work on the
fragment of the video.Key notions: a passive and active review; a fragment of the video; systematization;
communicative activity; development of one’s skills.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ У
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто теоретичні засади соціокультурного виховання старшокласників у процесі
вивчення іноземної мови.
Проблемі соціокультурного виховання присвячено ряд публікацій, зокрема П. Беха, О.В. Киричука,
М.В. Бородька, Е.П. Щубіної, Р.І. Антонюка, Н.М. Бориско, Л.Я. Касюка. У них вчені висвітлюють
питання організації виховання засобами іноземної мови П. Бех, І.Л. Бим, Г.І. Щукіна, В.В. Краєвський,
Е.І. Вишневський, Н.М. Бориско, розглядаються питання виховання: трудового, естетичного, морального
П. Бех, Е.П. Щубін, М.В. Бородько, О.В. Сухомлинський, вивчають проблему інтернаціонального і
патріотичного виховання Р.І. Антонюк, К.Д. Ушинський, Г. Ващенко. Але роботи присвячені
соціокультурному вихованню старшокласників засобами іноземної мови відсутні, тому дана тема є
актуальною і потребує вирішення.
Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад соціокультурного виховання старшокласників
засобами іноземної мови.
Вибір Україною курсу на входження до європейського освітнього проекту, інтеграція з
європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності людини
підвищує попит на спеціалістів, здатних орієнтуватися в демократичних
процесах в умовах
полікультурності. Кардинальні зміни, що відбуваються у соціокультурній сфері, ведуть до оновлення
мети, змісту, засобів освіти соціокультурним компонентом. Ефективність проведення нової мовної
політики значною мірою залежить від розуміння важливості соціокультурної освіти за допомогою
використання засобів іноземної мови вчителями іноземної мови у школах.
Соціокультурний підхід є одним з культурознавчих підходів у навчанні іноземної мови [1], він
орієнтує на навчання міжкультурного іншомовного спілкування у контексті соціально-педагогічних
домінант педагогіки громадянського миру та злагоди, акумулюючої ідеї глобалізму, гуманізації,
культурознавчої соціологізації.
З метою виховання школярів у дусі демократії, волі, особистого достоїнства, необхідно посилити
гуманітарну і практичну спрямованість навчальних дисциплін, включити в їхній зміст навчальні
матеріали, які допоможуть учням засвоїти цінності культур суспільства, в якому вони живуть, способи
самовизначення в них. Одним із провідних принципів виховання стає принцип виховання
культуровідповідності, згідно з яким виховання ґрунтується на загальнолюдських цінностях, будується
відповідно до цінностей і норм національної культури і регіональних традицій, що не суперечать
загальнолюдським цінностям. Таким чином, вивчення культури в процесі вивчення окремих навчальних
дисциплін робить істотний внесок у виховання підростаючого покоління.
Філософія освіти сьогодні пов’язана з проблемою людини, ідеалу, цінностей, культури. У зв’язку з
цим ряд учених дійшли висновку про те, що потрібно будувати культурно-історичну чи соціальнокультурну теорію освіти, бо тільки така теорія виключає ідеологію як механізм управління суспільною
свідомістю і робить цим механізмом самовизнання людини – індивідуальності в просторі суспільного
розвитку [2, 3, 4]. Зміни соціокультурного контексту тягнуть за собою зміни в змісті вивчення іноземної
мови. Саме тому іноземна мова як навчальний предмет стає інструментом полікультурного розвитку
особистості, сприяє усвідомленню себе як культурно-історичного суб’єкта, який:
· сприймає історію людства і свого народу в розвитку, відчуває відповідальність за свої вчинки, за
свій народ, країну, за майбутнє людської цивілізації;
· усвідомлює взаємозалежність, цінність світу і необхідність міжкультурного співробітництва
народів у вирішенні глобальних проблем людської цивілізації;
· виявляє готовність і здатність до співробітництва з іншими людьми, рухами у відродженні ідеалів
гуманізму в суспільстві, в гармонізації відношень людини, природи і суспільства;
· здатний виконувати роль суб’єкта діалогу культур.
Предмет "іноземна мова" займає в цьому ряду особливе місце. Він не тільки знайомить з культурою
країн мови, яку вивчають, але шляхом порівняння відтінює особливості своєї національної культури,
знайомить із загальнолюдськими цінностями. Це, сприяє вихованню школярів у контексті "діалогу
культур". Суть у тому, що особливе пізнання світу тієї чи іншої людської спільноти, звичаї, відображені
в культурі, передаються саме мовою. Цей факт був добре відомий педагогам і методистам ХІХ та
початку ХХ століття. У свій час відомий педагог К.Д. Ушинський відзначав, що кращим і, мабуть, майже
єдиним засобом проникнути у характер народу є засвоєння його мови. Адже справжнє знання мови – це
знання її внутрішнього духу (В. Гумбольдт), її логіки та культури [9]. Одним із завдань навчання
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іноземних мов є формування в учнів соціокультурної компетенції, що передбачає наявність знань про
національно-культурні особливості країни, мову якої вивчають, про норми мовленнєвої та немовленнєвої
поведінки її носіїв і вміння будувати свою поведінку відповідно до цих особливостей і норм. Ще
Я.В.Щерба вказував на загальноосвітнє значення вивчення іноземних мов [20]. Адже, вивчаючи мову
того чи іншого народу, ми вивчаємо систему понять, яка історично склалася і через яку цей народ
сприймає дійсність. Вивчаючи цю систему та свідомо порівнюючи її зі своєю власною, тобто тією, що
використовується нами у навчальному та виховному процесах, ми краще пізнаємо останню. Вчений
вказував на культуру як на основну галузь, куди потрібно звертатися під час вивчення іноземної мови,
адже культура є історичною категорією і перебуває у тісному зв’язку зі станом суспільства та його
діяльністю [20].
Дослідники проблеми соціокультурної освіти В.В. Сафонова, Є.І. Пассов, Н.Ф. Бориско, С. Kramsh,
R. Lado багато пишуть про "європеїзацію" змісту мовної освіти як соціально-педагогічного явища [16, 22,
23, 24], яке виникло як результат діяльності Ради Європи у рамках європейської культурної конвенції.
Аналізуючи значення культури в міжнаціональних відносинах, Г. Ващенко доходить висновку, що
"чим буде більше в кожному народі можливостей розвивати свою національну культуру, тим
різноманітнішою і багатшою буде загальнолюдська культура. Народ засвоює здобутки культури інших
народів органічно, відповідно до своїх потреб і національних властивостей. Таким є нормальний
розвиток національної культури" [5].
У своїх працях дослідники соціокультурного контексту у вивченні і навчанні іноземної мови
Н.Ф. Бориско, Н.Б. Ішханян, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, А.Л. Миролюбов, Ю.І. Пасов, В.В. Сафонова, Т.Г. Грушевіцька, С. Kramsh, R. Lado трактують проблеми соціокультурних факторів, які
впливають на навчання іноземних мов, лінгвістичних характеристик навчального та позанавчального
середовища в країнах мови, яка вивчаєтся, ступінь родинності та характер взаємодіючих мов (рідного та
нерідного) [6, 8, 15, 22, 23].
На думку філософів, соціологів, психологів спілкування є таким соціальним процесом, у якому
відбувається обмін діяльністю, способами діяльності, втіленням у матеріальну та духовну культуру. В
спілкуванні здійснюється раціональний та емоційний взаємовплив людей, виявляються розбіжності
думок та поглядів, створюється солідарність та згуртованість, характерна для колективу, формується
образ життя. Спілкування є однією з найважливіших умов формування свідомості і самосвідомості
особистості, стимулятором її розвитку, умовою формування її психологічних властивостей. Проблема
діалогу культур припускає комплекс інших проблем: взаєморозуміння, менталітету, взаємовідношення
культури і мови [13, 15, 16].
У мовній політиці розглядалися тільки лінгвістичні і психологічні аспекти навчання іноземних мов
[6, 10, 13, 17]. Але настав час звернути увагу на соціологічні основи мовної дидактики і педагогіки, розглянути соціально-педагогічні функції іноземної мови.
Один із перших дослідників, який намагався залучити лінгвістів та методистів до взаємодії
педагогічних, методичних і соціокультурних факторів у розробці та виборі моделі навчання іноземних
мов був, У.Ф. Маккі, який побудував модель навчання іноземних мов у соціокультурному контексті, яка
враховувала також законодавчу діяльність уряду в розробці мовної політики і технологічних
можливостей матеріальної бази вивчення іноземної мови [24].
У сучасній філософії та лінгвістиці погляд на мову як фактор культурної спадщини та як фактор
культурно-історичного середовища можна вважати вже загальноприйнятим. Інтегративні зв’язки мови та
культури виявляються у комунікативних процесах: комунікація, передусім мовленнєва, є необхідною
умовою існування і розвитку культури, вона забезпечує єдність культурних процесів у межах певної
спільноти [6, 14]. У процесі навчання іноземної мови проблема взаємозв’язку мови і культури постає
особливо актуальною та біполярною: мова пізнається через культуру. І завдяки мові відбувається перехід
у світ іншої культури.
Поряд з відомим і добре описаним у літературі контекстом культури з’являються поняття
психологічного контексту, який розглядається як знання не про себе, а про співрозмовника. Знання
психологічного контексту комуніканта накопичується шляхом ознайомлення з соціокультурним
контекстом, а саме він є визначальним.
Інші вчені стверджують, що всі рівні мови культуроносні, але все ж віддають перевагу лексиці з
"культурним компонентом" безеквівалентній та фоновій [6].
Розмірковуючи про зміст соціокультурного компонента у викладанні іноземних мов, ряд методистів
підкреслюють необхідність знань комунікативної поведінки. У методиках вітчизняних та зарубіжних
досліджень за останні 5 років йдеться про те, що незнання норм і традицій спілкування носіїв іншої
культури тягне за собою стан, що виникає з причини неспівпадання культур і має назву "культурний
шок" [3].
Процес формування культури міжнаціонального спілкування не може ігнорувати національної
етнопедагогіки. Не випадково К.Д. Ушинський відзначав, що "виховання, створене самим народом і
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побудоване на народних основах, має ту виховну силу, якої немає в найліпших системах, побудованих на
абстрактних ідеях або запозичених у іншого народу" [18:100].
Вивчення культури міжнаціонального спілкування дає підстави визначити її функції: пізнавальну,
виховну, ціннісно-нормативну і комунікативну.
У роботі з підвищенням культурних відносин слід урахувати негативне ставлення окремого учня до
людей певної національності чи етнічної групи загалом через те, що їхній представник раніше його
образив. Для подолання таких негативних явищ, а також проявів замкнутості, відчуження,
етноцентризму, потрібно залучати школярів до колективних творчих справ, що ґрунтується на
пробудженні інтересу в поєднанні з почуттям обов’язку.
Носіями культури (як і мови) є людина. Людина стає особистістю у процесі виховання. Якщо тварина
у своїй поведінці керується видовим (спадковим) та індивідуальним досвідом, то людина керується ще й
колективним, тобто соціально-історичним, який і є продуктом культури [13]. Виховання дитини
відбувається шляхом упливу національної культури, носіями якої є люди. Неможливо зрозуміти генезис
становлення особи у відриві від культури. Якщо хочемо зрозуміти внутрішній світ іноземця, потрібно
вивчити його культуру, тому що культура (у вузькому значенні), за Р. Ладо, – це "спосіб життя" [24].
Аналіз робіт свідчить про розробку різних проблем навчання іноземним мовам у соціокультурному
просторі. Однак ефективне здіснення даного процесу неможливе без адекватного розвитку його
невід’ємної частини – виховання.
Кожна нація створює свою систему виховання, підпорядковану властивому їй світовідчуванню.
Критерієм оцінки якості національної системи виховання виступає її здатність забезпечувати духовну
єдність, наступність і спадкоємність поколінь минулих, сучасних і майбутніх.
О. Ребуль звертається до природної і культурної сутності людини як об’єкту виховання, а
соціальними інститутами називає сім’ю, школу і вищий навчальний заклад, які аналізує з точки зору
інтересів суспільства і потреб особистості, яку виховуємо. Він виступає за ригідність і відповідальність у
виховному процесі, де чітко розподілені учні по класах, а зміст навчання – за навчальними предметами;
вимоги при оцінці знань школярів, а також за суворість, тому що це інваріативна частина виховання.
Виховання, за О.Ребуль, - "це сукупність процесів взаємодії і зразків дії, які поступово пристосовують
дитину до культури, можливістю оволодінням якою відрізняється людина від тварини" [25].
Виховний аспект засобами іноземної мови знайшов своє відображення в педагогічних дослідженнях
Г.І. Щукіної, В.В. Краєвського, Е.І. Вишневського, які стверджують: по-перше, виховання – це
продовження пізнання і засвоєння предмету, і воно здійснюється одночасно з навчанням і розвитком
учня; по-друге, поняття "фактор виховання" – це умови, в яких учень виступає суб’єктом; по-третє,
виховання – це самовиховання, де особистісний компонент є основоположним [7:23-28; 12; 21].
Останнім часом починає створюватися національна концепція виховання у нових суспільнополітичних і економічних умовах. Це виховання людини культури, що керується загальнолюдськими
цінностями, яка поглинула багатство культурної спадщини минулого свого народу і народів інших країн,
які прагнуть до взаєморозуміння
з ними, здатні й готові здійснювати міжособистісне і
міжкультурне спілкування засобами іноземної мови.
Виховний аспект іншомовної культури спрямований на оволодіння педагогічним
змістом
(естетичним, моральним, етичним). Виховний потенціал залежить від культурологічного змісту
матеріалів, які використовуються, від їх потенціальних можливостей. Компонентами змісту виховання
повинні бути загальнонаціональні цінності (Україна як цінність – побудова і розквіт України),
загальнолюдські цінності (істина як цінність), життя (природа, життя людини і людська цивілізація як
цінність, світова культура як цінність, воля і права особистості як цінність), спілкування і співпраця
(міжнаціональне, крос-культурне як цінність) [19].
Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) головною метою національного
виховання визначає: набуття молодими поколіннями соціального досвіду; успадкування духовних
надбань українського народу; досягнення високої культури міжнаціональних взаємин; формування у
молоді незалежно від національності особистісних рис громадян української держави, розвиненої
духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної
культури [1].
У сучасних умовах важливе значення для старшокласників має формування соціокультурної
компетенції, що передбачає розвиток здатності усвідомлювати культурні особливості різних націй,
вербальну і невербальну поведінку у типових мовних ситуаціях. Учні мають оволодівати країнознавчими
знаннями, навчитися бачити відмінні та спільні риси між різними культурами, аналізувати та
коментувати особливості культур різних країн, що сприяє вихованню старшокласників.
Формування соціокультурної компетенції, яку ми визначаємо як комплекс знань про цінності, віри,
зразки поведінки, звичаї, традиції, мови, рух культури, які належать певному суспільству і
характеризують його (за Л.Я. Касюком), відбувається у процесах соціокультурного виховання (процес
пристосування особистості до культури і народних традицій країни, мову якої вивчаємо) і навчання [11].
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Соціокультурний підхід, який отримав обґрунтування в роботах В.В. Сафонової, - це взаємозв’язаний
комунікативний і соціокультурний розвиток особистості, яка вивчає іноземну мову засобами цієї мови
[17].
Соціокультурне виховання учнів здійснюється через систему критичного, толерантного, творчого та
доброзичливого ставлення до себе, до інших, до нової культури та до знань про світ.
Ми вважаємо, що соціокультурне виховання повинно стати невід’ємним компонентом формування
комунікативної компетенції учнів, що дозволяє не тільки розширити загальний і лінгвістичний світогляд,
але і сприяє формуванню таких важливий якостей, як патріотизм, повага до іншої культури, почуття
гордості за свою культуру.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті розглянуто ефективність використання пошукових соціокультурних задач, які основані на
різних типах наочності.
Питання формування соціокультурної компетенції як основи формування умінь навчання в діалозі
культур розглядається в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Ю.І. Пасов,
Н.Б. Ішханян, Н.Ф. Бориско, Н.К. Скляренко, О.Н. Тарнопольський, О.І. Буркова, R. Lado, C. Kramsh,
L. Shulman, D. Lehmann та інші. Вчені дослідили структуру і зміст соціокультурної компетенції
(О.І. Бурова, Н.Ф. Бориско, Н.Б. Ішханян); описані можливі види комунікативної поведінкив іншомовних
ситуаціях спілкування (Н.К. Скляренко, О.І. Тарнопольський); визначені рівні фонових і країнознавчих
знань, які необхідні для формування соціокультурної компетентності (Л.Г. Гапопенко, Е.М. Верещагін,
В.Г. Костомаров) та інші. Однак питання формування СКК як компоненту професійної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови вивчено недостатньо, тому дана проблема є актуальною.
В літературі професійного навчання останніх років ппорушується питання про необхідність
формування професійної компетентності майбутнього вчителя за допомогою різних інноваційних
технологій: стратегій комунікативної поведінки в професійно-значущих ситуаціях міжкультурного
спілкування (Т.Н. Астафурова); соціального проектування (В.І. Курбаков); англомовній художній
літературі (Т.А. Спіріна) та інші.
Метою даної статті є розробка соціокультурних пошукових задач як засіб формування професійної
компетентності майбутнього вчителя засобами діалогу культур.
Основною метою навчання іноземній мові в середній школі є формування комунікативної
компетенції учнів. Поняття "комунікативна компетенція" багатозначне, воно складається з ряду
взаємозв’язаних компетенцій: мовної, мовленнєвої, соціокультурної і стратегічної. Нас цікавить
соціокультурна компетенція (СКК), яка являє собою уміння врахувати культурні особливості, правила
вербальної і невербальної поведінки в типових ситуаціях спілкування. Важливість формування такої
компетенції запропонована новою мовною політикою в Європі і в Україні в тому числі, суть якої
зводиться до необхідності виховання людини, яка здібна брати участь в діалозі культур, а також має
достатню для цього іншомовну підготовку.
Спостереження за навчально-виховним процесом у школі і наш власний невеликий досвід роботи
свідчать про те, що вчитель іноземної мови володіє достатньою компетентністю у формуванні мовної і
мовленнєвої компетенції учнів, оскільки вони не є нові. Але формування соціокультурної компетенції
має певні труднощі як у вчителя, так і вучнів.
Під час проходження педагогічної практики в школі (лютий-березень 2004 р.), ми мали можливість
визначити труднощі з якими стикається майбутній учитель іноземної мови і його учні при формуванні
СКК шляхом відвідування уроків, спостереження за діяльністю вчителя і учнів та аналізу уроку з
майбутнім учителем. Результати показані в таблиці.
Труднощі, які виникають при формуванні СКК учня
Для вчителя
Для учня
Труднощі, які пов’язані з:
Труднощі, які пов’язані з:
·
недостатністю знань майбутнього вчителя
іноземної
мови
методичних
особливостей
·
неординарністю побудови заняття, де
соціокультурного підходу в навчанні, що вимагало
провідна
роль часто належить не вчителю, а
додаткового часу для підготовки до уроків;
самому учню;
·
недостатністю
інформативності
майбутнього вчителя іноземної мови в питаннях
соціокультурних особливостей країн, мову, яких ·
необхідністю не тільки досягнення
вивчають (в основному студенти виділили комунікативних задач, але й особистістокультурознавчі знання, меншою мірою фонові і формуючих;
лінгвокраїнознавчі соціокультурні знання).
·
психологічними
труднощами
для
умінням
адекватно
вибирати
майбутнього вчителя, які обумовлені необхідністю ·
соціокультурні
ситуації,
модель
вербальної
або
перегляду своєї ролі в контексті соціокультурного
невербальної
поведінки;
підходу (вчитель – мовний партнер, фасилітатор і
організатор самостійної пошукової роботи учня);
© Калінін В.О., 2004
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·
недостатністю методичного і навчального
матеріалу, який містить соціокультурні свідчення;
·
невеликим набором методичних прийомів
і технологій щодо виконання соціокультурних
завдань, вправ, які спрямовані на оволодіння
вербальними
і
невербальними
формами
спілкування на осмисленні і інтерпретації
соціокультурної інформації;
·
невмінням
організувати
різноманітні
режими роботи щодо засвоєння соціокультурної
інформації:
соціокультурні
рольові
ігри,
психодрами, дебати, дискусії і т.д.;
·
невпевненістю стимулювання пошукової
діяльності учнів для находження недостатньої
соціокультурної інформації.

·
умінням
самостійно
знаходити
недостатню
соціокультурну
інформацію
з
доступних джерел;
·
ускладненнями
коментування
й
інтерпретації невідомих соціокультурних явищ.

Усе це свідчить про те, що, з одного боку, необхідна подальша робота по відбору матеріалів, які
сприяють соціокультурному навчанню учнів, а з іншого, про необхідність приділяти більше уваги
розвитку соціокультурної професійно-орієнтованої компетентності майбутнього вчителя іноземної мови.
Це, в свою чергу, вимагає розробки інноваційних технологій, які б "озброїли" майбутнього вчителя,
зняли перераховані труднощі і дозволили б йому ефективно формувати СКК учнів ЗНЗ. Однією з таких
інноваційних технологій є соціокультурні пошукові задачі, які націлюють учня на самостійний пошук
необхідної соціокультурної інформації, її інтерпретацію. На нашу думку, вони можуть бути пошуковоігровими, пізнавальними та творчими і основаними на 3-х видах наочності: вербальній, вербальнозображальній та зображальній.
Усі типи пошукових соціокультурних завдань сприяють активізації мовленнєвої діяльності школярів,
удосконаленню мовленнєвих операцій, таких, як порівняння, синтез, аналіз абстрагування, узагальнення,
систематизації, під час зіставлення різних культур у різноманітних видах інтелектуальної діяльності. Але
майбутньому вчителю слід враховувати вікові особливості учнів як при підборі соціокультурної
наочності і інформації, так і при складанні задач з ними. На середньому етапі навчання рекомендується
використовувати пошуково-соціокультурні завдання у вигляді загадок-казок, загадок-віршів, загадокмалюнків, малюнків-коміксів, малюнків-крокі і т.д.; на старшому етапі подібні завдання можуть
будуватися навколо статей, соціокультурних текстів, соціокультурного коментаря, оголошення, реклами,
квитків на різні види транспорту, театральну виставу, карикатури, літературної ілюстрації, символів та
знаків.
Оскільки запропоновані завдання мають пошуковий характер, їх інструкції повинні націлити учнів на
пошук певної інформації, наприклад: a) Read the text and find out the details…; b) Read the letter and find
out more about …; c) Read the information and find out the origin of …; d) Read the text and do some
individual research about …; e) Read the information and find the answer to the following questions….
Соціокультурний аспект пошукових завдань може бути виражений в таких інструкціях: a) Say what
differences and similarities you can see between the Ukrainian and British tradition of …; b) Say if any
Ukrainian musician had a tragic fate as John Lennon had; c) Look at sights and say where you can come across
them in London. Draw similar sights common for Ukraine; d) Look at the sights and guess which of them are
likely to be seen at the British Museum. Say what rules they express. How are similar rules expressed in a
Ukrainian museum.
Творчі пошукові соціокультурні завдання відбуваються у спільній, колективній творчості учнів, яка
потребує від них пошуку вирішення проблеми, побудови проекту, різноманітних рольових ігор,
психодрами і т.д., наприклад: a) It’s known far and wide that Americans celebrate four patriotic holidays. Read
the information about one of them and compare its celebration with the similar holiday in Ukraine. Group up
with your friends and work on the project about three other holidays; b) Read the article "the Role of a Child"
and discuss the priorities in child-raising in the USA and Ukraine; c)Look at the invitation card to the London
puppet theatre. Imagine a scene from this show and act it out; d) Read the shopping list and decide what national
American dish can be cooked of the products in it. Say on what important occasion it happens. Give a recipe of a
national Ukrainian dish and say what event it is meant for; e) Loot at the picture of the national memorial in
South Dakota. What presidents of the USA can you see? Find out more about these presidents and comment on
their role in the history of the country. Design a historical chronicle.
Ознайомившись з вищеописаними складовими частинами соціокультурних пошукових завдань,
відбором, необхідним соціокультурним матеріалом, майбутній вчитель зможе сам сконструювати
подібне завдання для учнів різних типів шкіл виконання, який буде стимулювати у них інтерес до
культури країн мову, яких вивчають, бажання більше пізнати про життя інших народів, побачити спільне
і відмінне в рідній та іноземній культурі.
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ВІДБІР ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті висвітлено зміст поняття "лінгвокраїнознавство" та визначено принципи і критерії відбору
матеріалу для формування соціокультурної компетенції студентів
У наш час теза про невідокремленість вивчення іноземної мови від ознайомлення з культурою країни,
мова якої вивчається, традиціями, особливостями національного бачення світу народом – носієм мови – є
загальновизнаною в методиці викладання. Правильне вживання чи розуміння деяких слів та фраз іноді
залежить від знання історії їх походження, ситуацій, у яких їх можна використовувати, чи базових
відомостей з літератури, історії, релігії, політичної реальності країни. Тому одночасно з вивченням мови,
слід вивчати й культуру народу, який розмовляє цією мовою. Комплекс цих відомостей і методику їх
викладання прийнято позначати терміном "лінгвокраїнознавство".
Лінгвокраїнознавство – розділ науки про мову, який включає в себе навчання мови та подає певні
відомості про країну, де вона є засобом спілкування. У процесі викладання іноземної мови необхідно
висвітлювати зв’язок між елементами країнознавства і мовними явищами, які виступають не тільки як
засіб комунікації, але і як засіб ознайомлення учнівської молоді з новою для них дійсністю. Поряд з
оволодінням іноземною мовою відбувається оволодіння культурологічними знаннями і формування
здібності розуміти ментальність носіїв мови, отже, проводиться акультурація адресата, причому
методика процесу має філологічну природу – проводиться через посередництво іноземної мови і в
процесі її вивчення. Освітня цінність цієї галузі науки полягає в тому, що знайомство з культурою
країни, мова якої вивчається, відбувається шляхом постійного порівняння знань, набутих раніше, з
новими, зі знаннями про свою країну.
Головна мета лінгвокраїнознавства – забезпечення комунікативної компетенції в актах міжкультурної
комунікації через адекватне сприймання мови співрозмовника і розуміння оригінальних текстів. У цьому
плані вирішального значення набуває такий факт: той, хто вивчає іноземну мову, повинен оволодіти нею
як засобом міжкультурної комунікації, що передбачає необхідність формування у нього
лінгвокраїнознавчої компетенції, яка є невід’ємною частиною комунікативної компетенції. Із зазначеною
метою пов’язана необхідність вивчення мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають
національні особливості культури народу, середовища його існування і які важко зрозуміти так, як їх
розуміє носій мови. Дана необхідність відчувається у всіх випадках спілкування з іноземцями, під час
читання літератури, перегляду кіно- і відеофільмів, при прослуховуванні пісень [1; 2].
До складу лексичних одиниць, які яскраво забарвлені національно-культурною семантикою, входять
назви реалій (позначення предметів і явищ, які характерні для однієї культури і відсутні в іншій),
конотативна лексика (слова, які збігаються за основним значенням, але різняться культурно-історичними
асоціаціями) і фонова лексика (позначає предмети і явища, які мають аналоги в культурі, що
порівнюється, але різняться певними національними особливостями функціонування, форми) [3: 68-75].
Ніщо з точки зору насиченості лінгвокраїнознавчим матеріалом не зрівняється з художніми текстами.
Відбираючи їх для формування соціокультурної компетенції, засновники лінгвокраїнознавчої теорії
(Є.М. Верещагін і В.Г. Костомаров) керуються принципами комунікативної необхідності й достатності,
навчально-методичної доцільності, а також тематико-ситуативним принципом. Вказані принципи
зумовлюють головні критерії відбору матеріалу: 1) змістовної цінності тексту, яка визначається його
соціокультурним наповненням і пізнавально-виховним потенціалом; 2) сучасності, тобто відображення
у тексті актуальної культури країни; 3) актуального історизму, що має на увазі згадування тих
історичних фактів, які відомі всім носіям мови і які допомагають краще зрозуміти та засвоїти риси
сучасного життєвого укладу; 4) типовості фактів, що відображаються [3: 196-202].
Аналіз літератури з проблеми свідчить, що при визначенні критеріїв відбору текстів учені враховують
такі фактори, як: вік учнівської молоді, мета навчання, місце навчання. Виходячи з методики навчання
іноземної мови, вчені вважають, що основний матеріал з курсу лінгвокраїнознавства – текст – має бути:
1) автентичним, тобто являти собою мовленнєві твори, які виникли в реальних ситуаціях спілкування у
тому соціумі, мова якого вивчається; 2) актуальними, тобто відображати сучасну стадію соціальнорольової взаємодії комунікантів; 3) типовими, тобто являти собою стандартизовані мовленнєві твори, які
регулярно відтворюються у ситуаціях спілкування [4].
Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у зв’язку з навчанням іноземної мови має на меті
передачу студенту мінімуму фонових знань, якими володіє носій мови. Це певною мірою нагадує
акультурацію, проте набуття знань про культуру іншого народу в лінгвокраїнознавстві відрізняється від
© Моркотун С.Б., 2004
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цього процесу. Той, хто вивчає іноземну мову, залишається носієм власної культури, але його фонові
знання збагачуються, набуваючи елементів культури країни, мова якої вивчається. Таким чином, як
особистість він стає певною мірою носієм світової культури і починає краще розуміти та цінувати власну
культуру.
Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
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Моркотун С.Б. Отбор лингвострановедческого материала для формирования социокультурной
компетенции студентов языкового вуза.
В статье рассматривается содержание понятия "лингвострановедение", определяются принципы и
критерии отбора материала для формирования социокультурной компетенции студентов.
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The article focuses on the notion "linguacultural studies", principles and criteria of material selection in forming
students’ sociocultural competence are determined.
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ВОЛИНСЬКА МУЗИЧНА ОСВІТА В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ
У статті зроблено ретроспективний огляд літературної спадщини визначних діячів культури;
проаналізовано їх погляди на стан музичної освіти на Волині в XIX ст. .
У світлі сучасних тенденцій оновлення та єднання активізувалася проблематика дослідження
музичної спадщини окремих регіонів. У цьому сенсі важливим стане ретроспективний огляд літературної
спадщини видатних діячів XIX ст., а також вияснення значущості їх поглядів на стан музичної освіти на
території Волинської губернії.
Спогади культурних діячів стосуються різних сфер: як освіти в шкільних закладах, так і приватного
навчання. Серед митців того часу не було, звичайно, одностайної думки щодо пансіонної науки.
Михайло Старицький у характері Проні Сєркової висвітлив більшість негативних рис вищезгаданої
салонної освіти, головними з яких були ходульність, обмеженість і вульгарність.
Досить саркастично до популярності пансіонів серед населення ставився М.В. Гоголь. Його тонка
іронія в описанні життя в закладах торкнулася і музичної сфери. Дещо суперечливою є думка автора
"Мертвых душ" про цілі навчання: "В пансионах три ... предмета составляют основу человеческой
добродетели: французский язык, необходимый для счастья семейного; фортепиано, для доставления
приятных минут мужу; и... хозяйственная часть..." [1:21]. Дозволимо не погодитися з великим
письменником, адже, крім функції насолоди, заняття музикою розширювали світогляд, збагачували
духовно. А в майбутньому ставали у великій нагоді молодим мамам у вихованні дітей. Тому не варто цей
вид освіти судити однозначно.
Саме так чинив Т.Г. Шевченко. Він розумів, що немає однакових за освітнім і матеріальним рівнем
освітніх закладів. Тому намагався на фактичному матеріалі розкрити педагогічні проблеми й завдання у
своїх творах. Не залишав поза увагою і музику: у повісті "Варнак" висловлено захоплення Кременецьким
ліцеєм і особою Тадеуша Чацького. У творі згадується, що педагогічний склад ліцею – випускники
кращих музичних навчальних закладів Відня, Праги, Берліна. Не оминув він увагою жіночі приватні
пансіони. Т. Шевченко відзначає, що музичний багаж пансіонерок був різним. У репертуарі деяких
вихованок були як "малоросійські пісні", так і "..до півночі грала вона сонати Моцарта й Бетховена,
синфонії Баха" [2:135-142]. Багатий матеріал для дальшої дослідницької роботи дають інші
шевченківські твори: повість "Художниця", "Музикант", "Прогулка с удовольствием и не без морали",
"Капитанша".
Ніяк не можна оминути увагою особистість Т. Шевченка як глибокого знавця народної пісенної
творчості, який особливо цінував героїчний епос: "По врожденной мне дерзости, я нарушил барский
указ, напевая чуть слышным голосом унылые гайдамацкие песни" [3:310-311]. Його листування свідчить
про захопленість музикою і гордість за українське пісенне мистецтво: "Недавно хтось порівнював наші
історичні думи з рапсодіями Хіосського сліпого (Гомера – Н.Б.). Але всі наші історичні думи-епоси
настільки прості й прекрасні, що, коли б воскрес сліпець Хіосський, та послухав хоч одну з них, то
розбив би свою ліру, і поступив би в учні до самого бідного нашого лірник, а себе прилюдно назвав би
старим дурнем" [3: 310-311].
Ще одне свідчення – його лист до П.Куліша від 5 грудня 1857 р. з Нижнього Новгорода: "поцілуй
Маркевича за мене за його ноти; добре, дуже добре, а особливо "Морозенко" нагадав мені про нашу
безталанну Україну [4:109]. Сучасники відзначали нелюбов поета до ресторанної циганщини і пустих
салонних романсів. Весь вільний час він намагався проводити у спілкуванні з творчою інтелігенцією, а
розмови з П. Гулаком-Артемовським, М. Глінкою стали своєрідною заочною музичною школою. Завдяки
набутим спеціальним знанням Т. Шевченко пізніше напише свого "Музиканта".
Конкретність і реалізм його творів – один з наріжних каменів фактичного підґрунтя в науковій роботі
з досліджень у галузі культури, педагогіки, історії.
У творах польського діяча Ю.-І. Крашевського також багато "волинських" сторінок присвячено
музиці, але ми звернемося до його епістолярної спадщини: "Житомир – величезна пустеля, вигнання для
літератури і мистецтва. Ніхто тут нічим не займається, ...карти у великій моді" [5:104]. (Цей факт
морального занепаду губернського міста через 20 років – у 1896 р., підтвердить краєзнавець
М.Трипольський: "Житомирське товариство… театр відвідувало зрідка, балами й концертами не надто
захоплювалося… Житомир в той час не можна сказати, щоб був містом вполне музикальним, але у
кожному порядному домі було фортепіано, а пішоходи увечері могли чути гам більше, ніж зустріти
євреїв" [6:109-110].
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Славу Волині приніс і В.Г. Короленко. На сторінках його повісті "Сліпий музикант" [7:61-176]
знайшли літературно-художнє підтвердження історичні факти розвитку музичної освіти в нашому краї.
Професійна освіта згадана тільки фрагментарно:
1) Мати музиканта закінчила пансіон Радецької. Пані Анна тихо ненавиділа викладачку-німкеню, яка,
окрім клішованих фраз "раз-і, два-і" та "тримайте темп", не навчила ні мелодії, ні змісту, ні почуттям. У
майбутньому ця обставина завдасть чимало гірких хвилин молодій матері.
2) Дебют молодого музиканта відбувся на сцені контрактової зали при підтримці відомого професора,
який звернув увагу на його талант.
Багато сторінок у творі присвячено народному мистецтву. Враження і почуття передано дуже точно і
з великим художнім смаком. В.Короленко порівнює вплив народних музик і гру матері на фортепіано: "а
музыкантам и хитрая скрипка была нипочем. Когда кривой смычок ударял по тугим струнам, редко кто
… мог усидеть на месте. Даже старый одноокий еврей, который аккомпанировал на контрабасе,
воодушевлялся до крайней степени" [7: 79]. Щодо гри пані Анни на фортепіано, то шумна і хитра п’єска,
яку вона вивчила під керівництвом фрау Клапс, годилася тільки для пальців. Для душі вона не давала
нічого, тому першу "битву" з "хохляцькою дудкою" (себто сопілкою) було програно: "Венскому
инструменту не под силу была борьба с куском украинской вербы" [7: 85]. Звичайно, велике значення
для музиканта має джерело натхнення: бравурність і натиск бездумного виконання чужоземних п’єсок
розбивались об любов до рідної природи, пісні. В. Короленко вустами старого дядька-гарібальдійця
висловлює думку про загальне виховання сліпого хлопчика через народну творчість, спочатку не
сприймаючи інструмент фортепіано як помічника у цій важливій і нелегкій справі: "Музика – великая
сила, которая помогает овладевать сердцами людей. А он будет играть им разные там … вальсы и
ноктюрны. Только, лучше бы песня, что ли? Она дает образы, пробуждает мысль в голове и мужество в
сердце. Это не холопские песни…Это песни сильного и вольнолюбивого народа … Их пели на Днепре,
по Дунаю и на Черном море" [7: 90-91]. Через обставини, що склалися, хлопчик не міг повноцінно
осягнути світ, його природу. На допомогу прийшли уроки музики. Саме вони стали головною
педагогічною методикою, що стала досить дієвою допомогою для повноцінного естетичного розвитку
сліпої дитини. Історія рідної землі, втілена в народній творчості, збуджувала уяву юного панича, завдяки
їй виростає інтерес до літератури, практичних занять – читання (за методом Брайля ) і малювання.
До того ж уроки допомагали розвитку ще однієї людини – маленької дівчинки. ЇЇ батько вважав, що
для жінки цілком достатньо вміти вести домашню книгу, але не заперечував проти спільних з паничем
уроків.
Специфічний фізичний стан хлопця змушував відшукувати нові методичні прийоми. Як сліпому
пояснити поняття "колір"? У цьому випадку матір стала справжнім педагогом-новатором: намагалася
поєднати уяву зі слуховим сприйняттям. Коли хлопець гладив біле пір’я лелеки, мати грала високі ноти
на фортепіано, і навпаки – чорне пір’я "озвучувалося" низьким регістром.
Треба зауважити, що, попри всі методики, ніщо не замінить терпіння, наполегливості у нелегкій
справі занять на музичному інструменті. Сліпій людині ці якості потрібні в декілька разів більше. Але
головне – мужність. Бо навіть здоровій людині не завжди вистачає відваги перебороти труднощі, які
неодмінно з’являються.
Великою популярністю на Волині користувалися церковнопарафіяльні школи. Один з найяскравіших
літературних прикладів тогочасної освіти в цьому закладі – нарис "Школа" Лесі Українки, опис її
подорожі в одне із сіл Луцького повіту.
За законами православної церковної традиції, в шкільній програм" були уроки співів:
"– Які співи? Ти учиш їх співати? – до цього часу я не чула, щоб подруга співала. Тим більше – щоб
навчала цьому інших".
"– Так, навчаю церковному співу. Він хоч і не важкий, та горло все одно дуже болить. Піснеспіви
вибираю найлегші. Адже треба навчити хоча б "Господи, помилуй!" дітей, які не мають найменшого
поняття про ноти і мелодію. Інколи навіть спітнієш від їхнього "співу" [8:223-229].
Зазначимо, що навчання в церковнопарафіяльних школах значною мірою залежало від особистості
священика. В кінці ХІХ сторіччя у Волинській глибинці священство все ще мало значний уплив і було
тим, кого називали "помісними князьками". Саме від духовенства залежало бути чи не бути школі.
Значна частина священства підтримувала освітню справу в сільській місцевості, розуміючи її користь.
Інші займалися розбудовою навчання від пихатості, або щоб не вважатися ретроградом. Власне, й серед
дворянства, за свідченням Ю.-І. Крашевського, панували різні настрої щодо освітньої справи на Волині.
Письменник різко критикував його байдужість, лінощі, ретроградство в освітній справі: "Гнів ваш втішає
мене ...нехай ще назло мені посприяють освіті, стипендіатам при гімназіях для бідних учнів..."[9:17].
Волинь (зокрема Житомир) стала другою батьківщиною Леоніду Сергійовичу Каруму. Окрім того, що
він був блискучим військовим, вченим, літератором, у його біографії є ще одна особливість.
Житомирянин Л.Карум є чоловіком Варвари Булгакової, рідної сестри відомого письменника. У
біографіях М. Булгакова і Л. Карума багато спільного, це ж стосується і їхніх музичних уподобань. Серед
кумирів – Ш. Гуно, Д. Верді, Ф. Шаляпін і А. Вяльцева. Обоє любили співати оперні арії та пісні: мали
прекрасні баритони. Особисті відносини були непростими. Але обидва ніжно любили Варвару
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Афанасіївну. Один – як сестру, другий – як свою дружину. Варвара Булгакова навчалася в Київській
консерваторії. В будинку Булгакових постійно звучала музика. Молодий викладач Київського піхотного
училища капітан Л. Карум був у захваті від майстерності виконавиці та й, власне, від музики. У цій
царині був не новачок – він і досі жив згадками про музичне життя іншого міста, губернського центру –
Житомира. Його мемуари по-військовому чіткі, точні й лаконічні, лише в споминах про дитинство ця
сухість відступає.
Для Л. Карума одним із центрів громадського життя був Собор, визначною особливістю якого був
хор. Він складався з дорослих співаків і дітей. Захоплення співом спонукало до глибокого порівняння
співочої традиції слов’ян Полісся та Прибалтики. Леоніда Сергійовича цікавило все: витоки, історія
розвитку, основні риси та відмінність у співі. Це допомагало капітану Л. Каруму зрозуміти технічні
особливості церковного обиходного співу Північно-Західної (Рига) і Південно-Західної (Житомир)
частин імперії. Зазначимо, що "київський лаврський розспів" подобався йому набагато більше. Тут були
присутні широкий діапазон партій, гармонійне різнобарв’я, динамічна гнучкість. Архієрейський хор
Собору співав твори Д. Чеснокова, Д. Бортнянського, А. Веделя, П. Чайковського, О. Архангельського,
А. Лядова, О. Гречанінова.
Леонід Карум не шкодував часу на відвідування служби в Соборі. Насмілившись, підійшов одного
разу до кліросу: "Він вміщував чоловік сорок. Диригував старий священик страшного вигляду з
величезними чорними очима, прямим носом. Справжній циган. Я не бачив раніше таких облич. Пізніше я
помітив, що на Україні досить часто зустрічаються такі типи: чорні, мовби застиглі. Взагалі, український
типаж набагато яскравіший, ніж ризький чи пензенський. Регент мав не тільки страшний вигляд. Він і вів
себе відповідно. Під час співу з погрозою дивився на хористів, і той, хто помилявся, одразу ж карався.
Якщо це був хлопчик – ляпас по шиї або ривок за вухо. Коли дорослий – слідував удар камертона по
нотах і чулося приглушене сичання з дуже неприємною особистісною характеристикою. Але співали
дуже добре, злагоджено і звучно" [10:66-73].
Згадує Л. Карум у мемуарах і шкільні роки. Під час навчання в ІІ-й чоловічій гімназії Житомира він
співав партію альта в гімназійному хорі. Ця обставина надзвичайно вплинула на великого любителя
мистецтва, директора гімназії та Почесного її попечителя барона де Шодуара. Леоніда Карума звільнили
від сплати за навчання (50 крб. за рік). Для матері Карума, вдови з двома дітьми, це була неабияка
економія. Гімназію її син закінчив у 1906 р. із золотою медаллю.
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Бовсуновская Н.Н. Волынское музыкальное образование в литературных источниках.
В статье проведено ретроспективное обозрение литературного наследия выдающихся деятелей
культуры; проанализированы их взгляды на состояние музыкального образования на Волыни в XIX веке.
Bovsunivska N.M. Volyn Musical Education in Literary Sources.
Retrospective analysis of the literary heritage of the prominent cultural figures and their points of view on the
problems of musical education in Volyn in XIX century were discovered in the article.
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МОТИВАЦІЯ В СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
У статті пропонується короткий аналіз різних підходів до сутності мотивації у структурі діяльності
соціального працівника, а також розкриваються особливості впливу мотивації у соціокультурному
середовищі на поведінку та вчинки людини.
Закономірність поведінки спеціаліста пов’язана з розкриттям мотиваційних тенденцій. Причому
проблема мотивації включає не лише з’ясування первинних спонукальних сил людської активності,
не лише певну "ідеальну" модель цілеспрямованих дій, але й усіх тих факторів, які спрямовують,
регулюють, підтримують ці дії, чи, навпаки, змінюють їхню початкову спрямованість. При цьому,
слід сказати, що ми не можемо зрозуміти соціальну поведінку індивіда без співвіднесення її з
мотивами дій. Таким чином, поняття "мотивація" не може обмежуватися лише рамками
психологічного аналізу, оскільки вона включає й інші аспекти людської поведінки: соціальний,
соціально-економічний, морально-етичний.
Дана проблема, безперечно, викликає інтерес науковців різних галузей науки. Так, зокрема,
англійський вчений З. Бауман [1] зазначає, що ця відмінність полягає у тих питаннях, які
визначають точку зору, з позицій яких розглядається й описується мотивація. Якщо психологія
вивчає мотивацію з позицій психічних явищ, то підхід соціології до проблеми мотивації — це
бачення з боку суспільства. Педагогіка розглядає мотивацію як спонукальну силу до вмотивованої
дії індивіда.
Сьогодні поняття мотивації розглядається в основному з двох позицій: як таке, що становить
систему факторів, які детермінують поведінку (А. Адлер, А. Маслоу, В. Франки та ін.) і як
характеристика процесу, що стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні
(Э. Лоуер, Л. Портер, Х. Хекхаузен та ін.). На нашу думку, не варто робити таке розмежування,
оскільки це дозволяє вичленувати певні ознаки, що характеризують соціокультурну мотивацію
спеціаліста як соціокультурний процес, що детермінує соціальні дії індивіда і підтримує його
соціальну поведінкову активність. При цьому використовуються різні категорії: дія, діяльність,
поведінка, активність.
Звичайна активність людини безпосередньо проявляється у поведінці. Хоча цікавою є позиція
Б. Скіннера, який відкидає теорії мотивацій поведінки людини і стверджує, що вони по суті не
включають відносин між процесом поведінки і обставинами, що оточують.
Всупереч даному твердженню відомий соціолог Н. Сорокін доводить, що для вивчення
взаємодії людей повинні бути використані зміст і соціологічного, і психологічного, і педагогічного
понять [2:47].
Зіставляючи суть понять "активність" і "діяльність", ми під діяльністю розуміємо специфічну
форму ставлення людини до навколишнього світу і до самого себе, яке проявляється в доцільній
зміні і перетворенні світу та людської свідомості. А змінюючи навколишній світ, людина змінює
умови своєї життєдіяльності. Водночас трансформація реальності, у свою чергу, змінює умови і
напрямки діяльності. Це дозволяє сказати, що поняття діяльності пов’язане з поняттям активності,
але вони не є тотожними. Так, наприклад К.Абдульханова-Славська принципово відмежовує
активність від діяльності, доводячи, що діяльність виходить із потреби в чомусь, активність — із
потреби в діяльності. Активність мовби передує діяльності в часі і супроводжує її протягом
усього процесу.
Варто звернути увагу і на те, що діяльність відрізняється і від поведінки, хоча провести чітку
межу між ними досить важко. Головна відмінність полягає в тому, що поведінка є не завжди
цілеспрямованою, не завжди передбачає створення нового продукту, досить часто має пасивний
характер; діяльність завжди цілеспрямована, активно передбачає створення нових продуктів.
Причому В.Вебер вважає дією людську поведінку в тому випадку, якщо індивід, який діє,
пов’язує з нею суб’єктивні інтереси [3: 403].
Слід зазначити, що "соціальна дія" подібно до будь-якої дії, на думку В.Вебера, може бути:
§
цілеспрямованою, якщо в її основі закладено очікування певної поведінки предметів
світу та інших людей і використання такої поведінки як "умов" чи "засобів" для досягнення
реальної визначеної продуманої мети;
§
ціннісно-раціональною, яка базується на вірі у незаперечну (естетичну, релігійну чи
будь-яку іншу) домінуючу цінність певної поведінки як такої, незалежно від того, до чого вона
призведе;
© Карпенко О.Г., 2004
36

О.Г. Карпенко. Мотивація в структурі діяльності соціального працівника

§
ефективною, перш за все, емоційною, тобто утвореною афектом чи емоційним
станом людини;
§
традиційною, що базується на тривалій звичці.
Виходячи із наших завдань, важливою є ідея щодо усвідомленості людиною суті соціальної
дії. Розуміння смислу соціальної дії, аналіз мотивації вчинків індивіда передбачає відповіді на
низку питань: навіщо він здійснює той чи інший вчинок? Який мотив його дії?
Мотив, на відміну від мотивації, — це те, що належить самому суб’єктові поведінки, спонукає
його до діяльності, те, заради чого вона відбувається. В той же час мотивація не обмежується
лише спонуканням, а уявляється і як, що регулює, спрямовує дію індивіда на досягнення для
даного мотиву цільових станів і підтримує цю спрямованість.
Поведінка і діяльність людини спонукаються кількома мотивами, одні з яких є основними,
домінуючими, а інші — підпорядкованими, іноді вони виконують функцію лише емоційної
стимуляції. Вони можуть перебувати у різних відносинах між собою. Вони спроможні посилювати
чи послаблювати один одного, вступати у взаємні протиріччя і у протиріччя з наявними
можливостями реалізації дії.
У працях науковців мотив тлумачиться і як усвідомлена потреба, і як предмет потреби, який
ототожнюється з потребами. Причому, на думку психологів, у людини, згідно із концепцією "Я –
особистість", від народження поступово з’являються і супроводжують особисте "доросління" такі
класи потреб:
§
потреби фізіологічні;
§
потреби у безпеці й захисті;
§
потреби у приналежності і любові (бути прийнятим іншими людьми, суспільством);
§
потреби у повазі і самоповазі;
§
потреби у самоактуалізації (розвиток власної особистості) [4].
При цьому А. Маслоу зазначає, що поняття мотиву є значно ширшим, ніж поняття потреби, і
не зводиться до неї.
Серед означеної групи понять не може бути осторонь і таке поняття, як ціль: це усвідомлений
образ передбачуваного результату, на досягнення якого спрямована дія людини. До того ж ціль не
лише повинна бути усвідомленою, але й прийнята конкретною людиною, а в нашому випадку
спеціалістом. Адже постановка конкретної цілі, особливо в соціальній дії, пов’язана з
прогнозуванням не лише результату діяльності, але й процесу її задоволення.
На нашу думку, потреби, мотиви, цілі є мотиваційно змінними, входять до структури мотивації.
Запропонована свого часу Т. Парсоном система дії є спробою побудувати мотиваційну модель,
наголошуючи на тому, що особистість здійснює й оцінює акти своєї поведінки з позицій її
соціальних цінностей, принципів і норм, які у світі суспільної свідомості у процесі виховання й
освіти перейшли в її індивідуальну свідомість, тобто усвідомлені нею як необхідні, доцільні і
корисні для неї. Соціальні норми і цінності при цьому відіграють важливу роль одного із діючих
механізмів взаємозв’язку поведінки особистості та інтересів суспільства.
У цьому плані викликає інтерес теорія Е.Гідденса, яка спрямована на розробку концептуальної
схеми суб’єкта вмотивованої, цілеспрямованої діяльності і на прояв понять причини, цілі, мотиву,
наміру, правил стосовно соціальної дії та на виявлення їх зв’язків із соціальною структурою. Ми
погоджуємося з точкою зору Е. Гідденса, що соціальні структури, які складаються з дій людини і
взаємовідносин, структурують їх повторюваність в часі і просторі. На кожну з них "впливають
структурні характеристики наших суспільств, водночас відтворюються, і певною мірою змінюються
ці структурні характеристики в наших діях" [5:23].
Поряд з цим не можна обійти концепцію соціального інтересу А. Адлера, яка перегукується з
нашим дослідженням у плані того, що людина є соціальним витвором. Якщо людина хоче глибше
зрозуміти свої дії з іншими людьми, а ще більше — соціально-культурний контекст, в якому
вона живе. Таким чином, можна сказати, що соціальна дія індивіда (а саме вона є змістом
соціальної взаємодії у практиці) детермінується ієрархією зовнішніх і внутрішніх мотивацій. Будьяку форму поведінки можна пояснити як внутрішніми, так і зовнішніми детермінантами, індивід
здійснює реалізацію своїх прагнень, виходячи із своїх інтересів і тих засобів, які йому пропонує
суспільство. За допомогою цих засобів фахівець якраз і організовує свою поведінку і вона починає
впливати на поведінку інших людей. При цьому фактори (мотиви, потреби, цілі, виміри, інтереси),
які мовби зсередини від людини визначають її поведінку, називають особистісними диспозиціями
або диспозиційною мотивацією, а стимули, що випливають із певної ситуації — ситуаційною
мотивацією. Як доводить практика, до ситуативної мотивації слід віднести соціальну структуру
культури, мистецтво, науку, культуру, систему прав, норм і цінностей.
На нашу думку, диспозиційна і ситуаційна мотивації є незалежними. Вони можуть
актуалізуватися під упливом певної ситуації, і, навпаки, активізація певних диспозицій (мотивів,
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потреб), веде до зміни ситуації, точніше, її сприйняття суб’єктом. Його увага при цьому є
вибірковою, а сам суб’єкт упереджено сприймає й оцінює ситуацію, виходячи із актуальних
інтересів і потреб.
Цілком закономірно, що на практиці будь-яку дію людини доцільно розглядати не як реакцію
на певні внутрішні чи зовнішні стимули, а як результат неперервної взаємодії її диспозицій з
ситуацією. Це передбачає розгляд соціокультурної мотивації як циклічного процесу неперервного
взаємного впливу і перетворення, в якому спеціаліст як суб’єкт дії і ситуація взаємно впливають
один на одного. А отже, мотивація дії індивіда проявляється в більш складній і витонченій
взаємодії біологічного, психічного і соціального і виступає в ролі соціокультурного феномена.
Особистість здійснює й оцінює акти своєї поведінки з точки зору тих соціальних цінностей,
принципів і норм, які із сфери суспільної свідомості у процесі виховання й освіти перейшли в
їхню індивідуальну свідомість, тобто усвідомлені нею як необхідні, доцільні і корисні для неї.
Соціальні норми і цінності відіграють важливу роль як один із дієвих механізмів взаємозв’язку
поведінки особистості та інтересів суспільства. Причому кожна соціальна група пов’язує цілі і
способи їх досягнення з моральними і поведінковими нормами. Це дозволяє висловити думку про
те, що впорядкованість функціонування суспільства можливе за умови суспільних цінностей і
єдиної соціальної мотивації.
Без сумніву, соціальні норми є багатогранними, механізми їх впливу на поведінку особистості
досить складні і в певних умовах навіть різноспрямовані, а тому в реальній поведінці, як
правило, постає питання вибору, якою саме нормою слід скористатися в даній ситуації. Врештірешт людина проявляє свою поведінку на підставі власного вибору як цілей, так і засобів їх
досягнення. Проте свобода дій визначається ззовні соціальним середовищем і відображає певний
діапазон варіативності людських актів. Міра свободи багато в чому залежить від міри
усвідомлення людиною діючих соціальних умов.
Не можна досліджувати мотивацію індивіда у відриві від соціальної реальності життя.
Виявлення позаособистісних структур, які створюють макросоціальний контекст дії, притаманної
структуралістичній парадигмі, витоки якої простежуються в працях Е. Дюркгейма. дослідження
поведінки людини з точки зору індивідуальних мотивів належить "розуміючій" соціології, яка бере
свій початок від класичних праць М. Вебера.
Виходячи з теоретичних підходів, окреслених вище, можна говорити про соціокультурну
мотивацію в соціальній роботі. При цьому слід зважати на той реальний факт, що соціальна
робота сьогодні — це чітко визначена професійна діяльність, завдяки якій надається допомога
певним прошаркам населення. Метою соціальної роботи є підвищення якості життя людей, що
досягається різними шляхами: по-перше, шляхом створення умов з метою полегшення адаптації
людей до існуючих умов життя; по-друге, шляхом зміни самих умов. Отже, соціальна робота
передбачає як роботу з клієнтом, так і роботу з соціальним оточенням. Це дозволяє внести деякі
уточнення щодо суті соціальної роботи: це інтегративна професійна діяльність щодо надання
допомоги людині чи групі людей, спрямована на активізацію внутрішніх ресурсів людини на
вирішення її власних проблем і створення сприятливих суспільних умов для досягнення цих
цілей. Таке розуміння соціальної роботи передбачає такі основні її цілі:
§
зміна середовища з метою створення умов, у яких клієнти можуть максимально
проявити свої можливості й отримати все, що їм визначено законом;
§
створення умов, за яких людина, незважаючи на становище, психологічний "зрив" чи
життєву кризу, може жити, зберігаючи почуття власної гідності і поваги до себе з боку інших
людей;
§
збільшення міри самостійності клієнтів, їхнього самоствердження і спроможності
контролювати своє життя та більш ефективно вирішувати проблеми, що з’являються.
Для опису способів, за допомогою яких люди можуть здійснювати більш повний контроль за
своїм власним життям, використовується термін "активізація", який у широкому розумінні можна
визначити як допомогу в розвитку самодопомоги. У даному випадку в людини має бути досить
актуалізована мотивація. Слід зазначити, що в основі соціальної роботи лежить певна система
мотиваційних процесів, що дозволяє визначити рівні:
§
мотивація суб’єкта соціальної роботи;
§
мотивація об’єкта соціальної роботи;
§
мотивування чи процес суб’єктно-об’єктної взаємодії в соціальній роботі.
Мотиваційний фактор передбачає перетворення знань, умінь і навичок в засоби особистісного і
професійного зростання, тим самим посилюючи якість діяльності клієнта і якість діяльності
соціального працівника як професіонала.
Виходячи з таких міркувань, можна стверджувати, що мотивація як соціокультурний феномен,
дозволяє побачити детермінацію соціальних дій індивіда з точки зору впливу на нього системи
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правових норм і цінностей, рольового статусу, культурних традицій його включення в соціальні
процеси.
Тому сьогодні потребує окремого дослідження суть і особливості системи мотивів, які
варіюються залежно від клієнта, його потреб, ситуацій і професіоналізму соціального працівника.
Це, зокрема, матеріальна мотивація, організаційна мотивація, соціальна та інформаційна мотивація.
Їх поглиблене вивчення дозволить осмислити сутність поведінки і діяльності суб’єктів і об’єктів
соціальної роботи.
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Карпенко Е.Г. Мотивация в структуре деятельности социального работника.
В статье предлагается краткий анализ разных подходов к сущности мотивации в структуре
деятельности социального работника, а также раскрываются особенности влияния мотивации в
социокультурной среде на поведение и поступки человека.
Karpenko О.H. Motivation in the Structure of Activity of Social Scientists.
The article deals with the short analysis of different approaches to the essence of motivation in the structure of
activity of social scientists, and also exposes the peculiarities of influence of motivation on behaviour and action
of the person in the sociocultural sphere.
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АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
На основі теоретичного аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень конфлікту розкривається зміст
поняття "ситуація конфлікту"
Конфліктологія як інтегративна галузь людського пізнання має практичний характер. На відміну від
інших, вона – досить молода наукова дисципліна. Конфліктологія з’явилась у другій половині XX століття. У нашій державі процес її становлення розпочався на початку 90-х років. дана проблема
розглядалася на міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, в м. Чернівці (1993, 1994 р.р.)
та Києві (1995 р.), було здійснено випуск словника-довідника термінів з конфліктології за редакцією
М.І. Пірен, Г.В. Ложкіна (1995 р.), навчального посібника "Конфлікт і згода" А.Т. Ішмуратова (1996 р.),
посібника "Основи конфліктології" М.І. Пірен (1997 р.), навчального посібника для вузів
"Конфліктологія" А.М. Бандурки, В.А. Друзя (1997 р.) та ін. [1-5].
Метою нашої роботи є дослідження змісту поняття "ситуація конфлікту" і "конфліктна ситуація" та їх
порівняльний аналіз.
О.І. Кочетов вважає педагогічну ситуацію "структурною одиницею педагогічного процесу, яка має всі
його компоненти" [6, 14], тобто проявляється у будь-яких педагогічних явищах, при розв’язуванні будьяких задач, включаючи суттєві ознаки, характерні для цілісного виховного процесу. Ми також вважаємо
педагогічну ситуацію основним елементом педагогічної системи – вона виступає як одиниця структури,
також має базові зв’язки (функціональний елемент) між вихідними станами структурних елементів.
Педагогічні ситуації можуть бути конструктивними чи деструктивними. Саме деструктивні – конфліктні,
ми спробуємо описати, структурувати та вказати шляхи їх переводу в конструктивний розвиваючий
процес.
Перш ніж ми перейдемо до розгляду ситуації конфлікту, вважаємо за доцільне розглянути природу
конфлікту, його функції, структуру, динаміку розвитку. Дослідженням конфлікту займаються філософія,
соціологія, логіка, історія, політологія, біологія, праксеологія, математика, психологія, педагогіка тощо.
Предметом конфліктології є суперечливі зіткнення різного рівня, а саме: внутрішньоособистісні,
сімейні, між індивідами, групами, організаціями, націями, етносами, політичними партіями, державами і
т. п. Окремішньо серед наук, які вивчають різні за характером суперечності, виступає психотерапія. Як
практична галузь вона спрямована на лікування психічних та нервових розладів, які стали наслідком
виникнення внутрішньо-особистісних конфліктів.
Як зазначають О.М. Бандурка, В.А. Друзь: "Конфлікт як наукова категорія носить абсолютний
характер свого виявлення і зустрічається у всіх формах життєдіяльності" [1:63]. Міжособистісний
конфлікт, як базовий елемент нашого дослідження, розглядається у просторі соціально-психологічної
традиції.
Перш за все розглянемо саме поняття конфлікт. Воно походить від латинського conflictus – зіткнення.
Зіткнення між чим, ким? Саме воно і визначає різноманітні підходи щодо конфлікту. До нашого часу
конфліктологія як наука не завершила свого становлення, і як наслідок не існує усталеної термінології.
Ми поділяємо думку А.О. Ручка і В.В. Танчера "... що з теоретичних положень трьох німецьких умів –
К. Маркса, М. Вебера і Г. Зіммеля ... власне і виникла теорія конфлікту в усіх її модифікаціях [7:164] ".
Починаючи з кінця 50-х років ряд західних вчених прагнули розробити загальну теорію конфлікту,
що певною мірою їм вдалося. Перш за все, серед них слід виділити Л. Козера, Р. Дарендорфа, Дж. Рекса,
К. Болдіна, Т. Шеллінга, Л. Коллінза, Ю. Хабермаса, М. Дойча. Конфліктологія формувалась у полі
соціологічної парадигми і з самого початку тяжіла до аналізу макропроцесів у соціальних системах
(суспільні формації та відносини, держави, нації, партії, соціальні громадські інститути, тощо). Найбільш
характерним для неї є запропоноване Л. Козером тлумачення конфлікту як "боротьби, яка виникає із-за
дефіциту влади, статусу або засобів, необхідних для задоволення цінностей і домагань, і передбачає
нейтралізацію, ущемлення або знищення цілей противника [8:120] ".
На рівні міжіндивідних зв’язків соціальні конфлікти в основному досліджувались у психологічний
парадигмі та теорії ігор і рішень. В американській і західноєвропейській соціальній психології у 60-80ті рр. XX століття сформувались в основному дві методологічні концепції конфлікту: мотиваційна та
когнітивна. Російські вчені Р.Л. Кричевський і К.М. Дубовська до вище названих додають ще дві –
діяльнісну та організаційну. Найбільш повно природа конфлікту на теоретико-емпіричному рівні
досліджена в межах мотиваційного підходу.
У вітчизняних дослідженнях конфлікт в основному розглядається як "зіткнення протилежно
спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок та поглядів опонентів або суб’єктів взаємодії [9:174]".
Західні соціальні психологи по-різному трактують дане явище. Так, зокрема, К. Фінк робить акцент на
© Костюшко Ю.О., 2004
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"психологічному або інтерактивному антагонізмі", Х. Тоузед ключове значення надає поняттю влада,
В. Крайдлер – "... несумісним відмінностям один від одного або загрозу власним ресурсам, можливостям,
потребам, цінностям [10:71] ", М. Дойч вважає "зіткнення несумісних дій" основною ознакою конфлікту
тощо. Велика увага ними була приділена розмежуванню термінів "конфлікт" і "суперечність", "конфлікт"
і "конкуренція", "конфлікт" і "агресивність", "ворожість". Своє оформлення і певною мірою завершення
мотиваційний підхід набув у працях М.Дойча. Вчений наголошував на тому, що конфлікт стає
реальністю лише за умови його сприймання хоч одним із суб’єктів як конфлікт. Це ключове положення
вказує на певну умовність, штучність щодо розділення мотиваційного і когнітивного підходів у
дослідженні конфліктів.
Когнітивне спрямування виникнення конфліктів (в першу чергу міжособистісних) виникло у 70-80
роки XX століття. Його розвивали Д.Е. Кравітц, Н.В. Крогіус, Н.І. Фригіна, Ю.П. Пономарьов, А.Т. Ішмуратов, Б.І. Хасан та інші. Когнітивний конфлікт у ході реальної взаємодії проявляється в різних
формах. Його виникнення, протікання та затухання обумовлені структурою задачі, характером
пізнавальних функцій, когнітивними структурами протиставлених сторін, відхиленнями мислення
одного чи обох учасників, мірою узгодженості застосованих ними стратегій поведінки, особливостями
між особистісної перцепції індивідів, несумісністю пізнавальних стратегій [11;8;2;12;13].
Діяльнісний підхід був провідним і чи не єдиним спрямуванням у радянській психолого-педагогічній
науці. Але досліджень конфліктів, конфліктної взаємодії, конфліктних взаємовідносин з даних позицій
здійснено було небагато. Серед науковців, які займались даними проблемами слід виділити Т.А. Полозову, М.А. Іванова, О.Г. Ковальова, М.М. Рибакову, А.І. Кочетова, Я.Л. Коломінського, О.О. Єршова
та інших. Вчені розглядали характер сумісної діяльності як основний фактор виникнення та розгортання
конфлікту [3;6;8;14].
Організаційна концепція міжособистісних конфліктів з’явилася на Заході в теоріях наукового
управління та адміністративній школі на початку XX століття. Вважалося, що побудова раціональної
організаційної структури сприятиме уникненню конфліктів і забезпечить механізм вирішення
суперечливих проблем.
Починаючи з середини 50-х років XX століття з’являється новий погляд на природу конфлікту в
організаційних структурах. Попередження, усунення конфліктів, ухилення від них змінилось на певну
бажаність даного явища. Почала домінувати думка про функціональність конфлікту, його розвивальний
характер за умови конструктивного ставлення до нього. Серед західних соціологів та психологів, які
розробляли даний підхід слід виділити Л. Козера, Р. Дарендорффа, Р. Коллінза, Ю. Хабермаса, Р. Блейка,
Дж. Мутона, Ал. Філлі, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, Л. Понді, Б. Кабоноффа, В. Зігерта, Л.Ланга та багатьох інших [1;11;8;12;7].
У радянських та вітчизняних дослідженнях організаційного конфлікту основна увага приділялась
міжгруповим та міжіндивідним протиріччям у виробничих колективах, ролі керівника у їх розв’язанні. У
вирішенні даної проблеми свій внесок зробили Н.В. Грішина, А.Л. Свінцицький, Н.Н. Обозов,
Н.С. Данакін, Л.Я. Дяченко, В.П. Шейнов та інші.
На наш погляд, розглянуті підходи щодо сутності конфлікту не суперечать, а лише доповнюють один
одного, дозволяють більш об’ємно досліджувати його і, як зазначають Р.Л.Кричевський, К.М.Дубовська,
при всій різноманітністі підходів, їх можна поєднати "в єдину схему аналізу феномену: організаційний
контекст – спільна діяльність – ціле покладання – когнітивні процеси" [14:154].
Узагальнюючи проведений вище аналіз різноманітних поглядів на природу конфлікту, синтезуючи їх,
зробимо спробу дати визначення міжособистісному конфлікту. Під ним будемо розуміти зіткнення
несумісних соціальних, психологічних, духовних просторів суб’єктів, яке викликає їх протидію. (Погляд
на духовний простір ми розглядаємо за Д.В. Кандибою. Його зміст складають образи, уявлення, поняття
та супроводжуючі їх переживання і вольові зусилля)/
Узагальнюючи великий досвід західних та радянських учених, Л.А. Петровська в структурі конфлікту
виділила наступні елементи: 1) сторони (учасники) конфлікту; 2) умови протікання конфлікту; 3) образи
конфліктної ситуації; 4) можливі дії учасників конфлікту; 5) наслідки конфліктних дій. Даному стану
структурних елементів відповідає більш спрощена структура – конфліктна ситуація + інцидент
(конфліктна взаємодія). При цьому конфліктна ситуація включає суб’єктів можливого конфлікту та його
об’єкт. Такий погляд на структуру конфлікту являється найбільш розповсюдженим серед дослідників на
терені колишнього СРСР. Виділені Л.А.Петровською стадії (фази, етапи) розвитку конфлікту, як і
структура, відповідають загальноприйнятим в західній соціально-психологічній літературі, аналіз якої
добре висвітлено в оглядовій статті А.І.Донцова, Т.А.Полозової [8]. До них відносять чотири етапи: 1)
виникнення об’єктивної конфліктної ситуації; 2) усвідомлення ситуації як конфліктної хоча б одним із
учасників; 3) перехід до конфліктної поведінки (взаємодії); 4) наслідки або розв’язання конфлікту.
Якісно відмінне тлумачення структури конфлікту запропонував І.В. Пономарьов, виділивши
пізнавальний, емоційний, вольовий та мотиваційний компоненти. Учений дещо розширив фази розвитку
конфлікту. Він прагнув показати його як неперервний багатоступеневий процес, який має власну логіку;
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вище названі етапи доповнились наступними: передконфліктна стадія, спад напруги в ході протидії,
співставлення офіційних і неофіційних оцінок поведінки.
Серед інших досліджень процесу розгортання конфлікту заслуговують на увагу роботи
Т.С. Сулімової, Б.І. Краснова, Р. Валтона. Б.І. Краснов у динаміці конфлікту виділяє наступні фази:
диференціація, конфронтація, інтеграція; наголошуючи тим самим що конфлікт розпочинається із
розмежування між суб’єктами соціальної взаємодії і завершується консолідацією того, що їх розділяє. У
Т.С. Сулімової інцидент передує усвідомленню того, що ситуація являється конфліктною принаймні для
одного із учасників. Ми вважаємо, що в реальному процесі напруженого зіткнення справедливе як дане
твердження, так і зворотне (зворотна послідовність розгортання подій).
Як зазначають О.М. Бандурка, В.А. Друзь "конфлікт в абсолютному смисловому розумінні –
невід’ємна особливість самоорганізуючого процесу" [1:12]. Сутність будь якого типу та рівня конфлікту
визначена фундаментальними законами діалектики – перш за все законом єдності та боротьби
протилежностей. Відповідно, джерелом конфлікту являються протиріччя (взаємодія протилежних сторін
об’єкту чи системи, яка включає в себе відмінності, поляризацію, зіткнення, антагонізм, розв’язання).
Конфлікт часто визначають як "важко розв’язуване протиріччя", "максимально загострене протиріччя",
"найбільш напружений спосіб розв’язання значимих протиріч" і т. п.
Безумовно, що протиріччя є необхідною умовою будь-якого конфлікту. Але, чи всі протиріччя в
процесі соціальної взаємодії розв’язуються через конфлікт? Відповідь однозначна – ні, коли суперечності
вирішуються у формі діалогу, через співпрацю, з дотриманням правових і моральних норм. Люди
різняться один від одного за багатьма чинниками: потребами, інтересами, переконаннями, установками,
ціннісними орієнтаціями, морально-етичними нормами, рівнем розвитку психічних процесів,
особистісними характеристиками (включаючи характер), життєвими цілями, тощо. Зіткнення між будьякими з них може призвести до протиборства в ході між особистісної взаємодії.
Традиційно розрізняють два типи міжособистісної взаємодії, запропоновані М.Дойчем: кооперація
(співробітництво) та конкуренція (суперництво). На нашу думку, цей поділ є неповним. Взаємодіючи,
індивіди, якщо й не співробітничають, то не обов’язково конкурують (конкуренція – суперництво в
якійсь галузі між окремими особами, зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж мети). Як зазначає
Т.К.Цвєткова: "Співробітництво практично не розглядається само по собі, без хоча б теоретичного
протиставлення його суперництву" [15:149]. Хоч М.Дойч і виділив третю цільову структуру –
індивідуалізація (тобто такий тип навчальних умов, за яких учні працюють індивідуально і досягають
своїй цілі незалежно один від одного). При цьому не враховується певний проміжний стан, коли люди
спільно беруть участь в одних і тих же чи пов’язаних між собою процесах життєдіяльності, але роблять
це формально, чи за причини певної необхідності, не співробітничаючи і не конкуруючи при цьому.
Дещо розширив класифікацію міжособистісної взаємодії Ч.Макклінток, досліджуючи конкретні
мотиви на основі математичної теорії ігор: кооперація, індивідуалізм, суперництво, альтруїзм, рівність.
Семантичний аналіз свідчить, що суперництво неможливе без індивідуалізму, а його крайні форми
можуть набувати агресивного характеру. Кооперація, в першу чергу, передбачає рівність позицій і
наявність елементів альтруїзму.
Ми вважаємо, що більш коректно у міжособистісній взаємодії можна виділити наступні стратегії:
1.
Віддалення, тобто те, що розділяє людей на будь-якому рівні: фізичному (зріст, повнота, колір
шкіри тощо), психологічному (тип нервової системи, характер, розвиток пізнавальних психічних процесів
тощо), соціальному (статус, ролі), духовному (світогляд, моральність, належність до тих чи інших
релігійних конфесій).
2.
Об’єднання інтегрування в ціле, взаємозумовлене співробітництво в досягненні цілей, у
вирішенні проблем, в особистісному зростанні кожного. Такий підхід має суттєве значення для
діяльності педагога, забезпечуючи його певним інструментарієм своєчасного виявлення потенційного
конфлікту та його попередження.
За таких умов між учителем та учнями існують партнерські рівноправні стосунки, суб’єкт-суб’єктні
відносини, співпраця, співдружність, співпереживання, співтворчість. Вони можливі лише за умови
реалізації педагогом інтегруючих стратегій взаємодії, які сприяють конструктивному розв’язанню
конфліктів, самоактуалізації та позитивному розвитку дитини.
Коли обидві сторони особливо виділяють свою несхожість у найрізноманітніших ситуаціях і галузях
(віддаляються одна від одної), стає помітним, що назріває конфлікт. Коли до думки про відмінності
додається уявлення про небезпеку – виникає конфліктна ситуація. Після того, як сторони визначили
свого супротивника і підготувалися до сутички, нанесення першого удару – відбувається провокація
стосовно опонента – інцидент. Інцидент переростає у конфліктну взаємодію – стан відкритого конфлікту.
З’ясуємо відмінність між поняттями "конфліктна ситуація" і "ситуація конфлікту". Психологічний
словник (1990 р.) М.І.Пірен, А.Т.Ішмуратов, Т.М.Лисянська, А.Я.Анцупов, А.А.Малишев, Н.В.Грішина,
Д.Г.Скотт та багато інших визначають конфліктну ситуацію як основу конфлікту, що передує йому,
фіксуюча об’єкт конфлікту та реальні суперечливі позиції, цілі та засоби їх досягнення, інтереси,
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бажання, потяги між опонентами (суб’єктами) можливого конфлікту [11;2;3;9;16;17;18;19]. Ситуація
конфлікту є дещо ширше поняття ніж конфліктна ситуація і власне сам конфлікт. Вона включає в себе,
крім вище розглянутих елементів конфлікту, ще й віддалення – як стратегію міжособистісної взаємодії,
що неминуче веде до суперечливого зіткнення. Отже, ситуація конфлікту має таку структуру: віддалення,
конфліктна ситуація, інцидент (конфліктна взаємодія), завершення конфлікту. Для повного розв'язання
конфлікту необхідно вичерпати предмет віддалення на соціальному, психологічному або духовному
рівнях.
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Костюшко Ю.А. Анализ ситуации межличностного конфликта: педагогический аспект.
На основе теоретического анализа зарубежных и отечественных исследований конфликта
раскрывается содержание понятия "ситуация конфликта".
Kostyushko Yu.O. Analysis of Interpersonal Conflict Situation: Pedagogic Aspect.
The article deals with the concept of a’ conflict situation’ on the basis of theoretical analysis of Ukrainian and
foreign research works.
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УДК 811.111:37,02
І.М. Гадзевич,
старший викладач
(Державний агроекологічний університет, м.Житомир)
ПОШУКИ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З КУРСУ
"ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА"
У статті розглядаються деякі методичні аспекти проведення занять з дисципліни "Ділова англійська
мова" (мова професійного спілкування) в агроекологічному вузі (робота з термінологією, індивідуалізація
навчання, застосування ТЗН).
Для тих, хто використовує у своїй професійній діяльності англійську мову, останнім часом все
більшого значення набуває необхідність володіння саме основами ділового мовлення. Звідси виникла
потреба у вивченні ділової англійської мови студентами різних спеціальностей, і, в першу чергу,
економічних.
Завданням курсу "Ділова англійська мова" (мова професійного спілкування), на наш погляд, є
поглиблення знань особливостей усного та писемного ділового мовлення, оволодіння мовленнєвими
моделями і набором необхідного вокабуляру, а також розвиток навичок усного спілкування та роботи з
галузевою науковою літературою і діловою документацією.
Зважаючи на те, що автор працює у вищому навчальному закладі агроекологічного профілю,
поставлені завдання розв’язуються викладачами вузу з урахуванням особливостей підготовки
спеціалістів для даної сфери діяльності. В навчальному процесі ми використовуємо комплекс
різноманітних видів робіт, пов’язаних з агроекологічною тематикою, таких як усна розповідь, бесіда,
повторення матеріалу, переказ, переказ-переклад з використанням спеціальних термінів науковопрофесійного стилю.
Для розвитку усного ділового мовлення пропонуються професійні рольові ігри, монологічні
висловлювання та діалоги з визначеною тематикою. Для розвитку писемного ділового мовлення нами
використовуються такі види навчальної діяльності як написання різних видів ділових паперів, переклад
ділових листів, реферування та анотування наукових статтей.
Це передбачає ознайомлення студентів з відповідними спеціальними галузевими словниками та
довідниками. Розвитку умінь працювати з науковим галузевим текстом сприяють вправи на переклад з
англійської на українську та з української на англійську. Значна увага приділяється роботі студентів над
фаховою літературою (з економіки, менеджменту, екології, сільського та лісового господарства тощо) з
вишукуванням і тлумаченням окремих термінів.
Однією із форм роботи з термінами є укладання рукописного англо-українського та українськоанглійського тлумачного словника термінів з певної спеціальності. Це передбачає не механічне
переписування термінів з раніше укладених словників, а самостійна пошукова робота, яка вимагає
опрацювання підручників, карткування, переклад, і навіть з’ясування (по можливості) походження
слова-терміну та його тлумачення. Ця робота дає можливість зрозуміти суттєвість та значення тлумачних
словників, вчить уважному ставленню до слова-терміна, робить вищезазначені словники повсякденними
посібниками у навчальній діяльності студентів, сприяє істотному підвищенню якості їх знань, активізує
не лише процес засвоєння усної та писемної мови, а також мислительську діяльність студентів, готуючи
їх до майбутньої праці в обраній галузі діяльності.
Для суттєвого підвищення ефективності занять з іноземної мови необхідно використовувати такі його
форми, які забезпечують індивідуалізацію навчання, постійну активність як викладача, так і кожного
студента. Даний підхід до організації заняття, як показує практика, потребує зміни традиційної системи
організації навчального процесу. Якісно нова система навчання іноземній мові повинна забезпечити
створення таких психологічно-педагогічних умов навчання, які б відповідали індивідуальним
особливостям кожного студента.
Головним у визначенні параметрів навчального процесу при такій системі є встановлення найбільш
раціонального співвідношення тривалості групової роботи, коли викладач працює з усіма студентами, та
індивідуальної роботи з кожним студентом, а також тривалості самостійної роботи кожного студента як
на занятті, так і вдома.
Тому вищезазначена система навчання передбачає :
збільшення частки самостійної роботи студентів на занятті;
нормалізацію завантаженості студентів домашньою
самостійною роботою за рахунок
збільшення її частки на аудиторних заняттях;
суміщення індивідуальної роботи викладача з кожним студентом та самостійної роботи решти
студентів на занятті;
організацію самостійної роботи без
втручання викладача за рахунок розширення
індивідуалізації процесу навчання [1:4].
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Зростаюча інтенсифікація навчального процесу вимагає застосування нових технічних засобів у
навчанні іноземних мов. Це допомагає студентам швидше подолати психологічні бар’єри, що, як
правило, ускладнюють оволодіння усним мовленням, а навчитись мовленню неможливо без аудіювання
[2:23]. Саме аудіовізуальні засоби дають можливість виробити у студентів навики сприймання на слух
нових зразків на основі слухових образів. З цією метою ми використовуємо аудіокурси "Linguaphone
Course", "Business English" та відео-сюжет "Functioning in English", які сприяють створенню штучного
мовного середовища. Відеоматеріал надає можливість поєднувати зорову наочність зі звуковою опорою,
що допомагає студентам зберегти мовленнєві зразки і моделі у своїй пам’яті. Спостерігаючи за діями на
екрані та сприймаючи звуковий текст, студент інтуїтивно намагається відтворити артикуляційні та
інтонаційні навички. Використання аудіо – та відеокурсів надає можливість значно розширити діапазон
аудіювання, адже студенти звикають до голосу та темпу мовлення викладача і нерідко виявляють
розгубленість, коли до них з елементарними питаннями звертається незнайома людина [3:20-21].
Навчальні аудіо-та відео матеріали сприяють формуванню швидкої мовленнєвої реакції. Надзвичайно
позитивне значення має перебування (навіть короткострокове) в іншомовному середовищі, оскільки
студенти завдяки штучно створеній віртуальній ситуації можуть самі бути співучасниками подій, які
розгортаються перед ними у слуховому та зоровому варіантах. Незмінюваність відеопрограми (а також
зупинка аудіофонограми) надають можливість для багаторазового повторення і успішного моделювання
фонетичних, лексичних та граматичних одиниць. Це, в свою чергу, створює сприятливі умови для
формування мовленнєвих навичок і вмінь.
Контроль розуміння аудіо- та відеоматеріалу здійснюється шляхом відповідей на запитання
викладача, усного та письмового відтворення звукового тексту, перекладу на рідну мову. Для
полегшення сприймання незнайомого тексту ми практикуємо попереднє ознайомлення з новою
лексикою, власними та географічними назвами.
Таким чином, пошуки оптимальних прийомів та методів навчання допомагають урізноманітнювати
форми навчання, відтворювати мовні ситуації та ситуативні події, продуктивно використовувати час та
знімати напругу на занятті, а також переконати студента в тому, що іноземна мова - це реальний засіб
спілкування, за допомогою якого він може виразити себе як особистість.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ
ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ ПОЕЗІЇ
У статті порушена проблема вдосконалення граматичних навичок у студентів старших курсів
економічних ВНЗ із використанням поетичних творів на матеріалі занять
з англійської та німецької мов.
Основними напрямками навчання будь-якого іншомовного спілкування, а зокрема студентів
економічних ВНЗ, передбачено підвищення якості навчально-виховного процесу в цілому та
вдосконалення всебічної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Практична ціль
навчання іноземних мов у немовних ВНЗ вимагає від студентів самостійних автоматизованих умінь
використання граматичного матеріалу для виконання комунікативних намірів. Для успішного виконання
цієї мети потрібно максимально наблизити навчальне спілкування до ненавчального, зробити його менш
затеоретизованим, звернути увагу на те, щоб студенти були комунікативно мотивовані, спілкувалися
невимушено і добровільно, а матеріал був цікавим, новим та оригінальним.
Метою навчання граматики студентів старших курсів економічних ВНЗ є вдосконалення граматичних
навичок на новому, більш складному матеріалі. Традиційно вважається найбільш ефективним при
навчанні студентів економічних спеціальностей використовувати матеріали періодики, публіцистики,
приклади переговорів, ділових листів і т. д. Але, як було зазначено, важливим моментом є всебічна освіта
майбутніх професіоналів, тому ми вважаємо за доцільне пропонувати студентам інші матеріали, які б
розширили їхній світогляд, підвищили культурний рівень та усунули б неприродність та вимушеність
навчання, зробили б мовлення студентів більш наближеним до життя. Саме таким матеріалом є поезія.
Традиційно в методиці використання віршованих творів вважається ефективним при вдосконаленні
фонетичних навичок, спонуканні до говоріння, тренуванні лексичного матеріалу і т. п. Але поетичні
твори мають набагато більший потенціал і є невичерпним джерелом методичних ідей.
Дослідники лінгвістичної природи поезії зазначають, що найбільш характерною особливістю поезії є
вживання різноманітних мовних засобів і структур, які належать як до усного, так і до писемного стилів.
[1; 2; 3; 4; 5]. Поезія характеризується особливостями змісту, високохудожнім вираженням думки та
образу і високою емоційністю та експресивністю. Основна цінність поезії для використання її при
навчанні іноземної мови полягає в наявності у ній арсеналу художньо-зображувальних засобів і особливо
у підборі засобів мови. Крім того, віршований твір відрізняється органічним зв’язком усіх окремих
поетичних образів між собою, мелодикою, точно знайденим ритмо-мелодійним звучанням, що гармонує
з ідейно-образним змістом та стилістичною експресією.
Звичайно, як навчальний матеріал поезія має свої позитивні та негативні фактори. До позитивних
належать такі: ритм, організація, образність, повторюваність лексики та граматичних конструкцій і
функція естетичного, культурного виховання та розвитку образного мислення. До негативних факторів
можна віднести архаїчні граматичні структури та низький рівень мовної підготовки студентів немовного
ВНЗ. Вищезазначені недоліки не чисельні, і їх досить легко усунути. Під час навчання іноземної мови
рекомендується використовувати твори письменників ХХ ст., які характеризуються наближеністю до
сучасної дійсності, актуальністю проблем, жвавими образами та сучасними лексикою та граматикою.
Щодо низького рівня підготовки, то вітчизняні та зарубіжні науковці виділяють такі труднощі, з
якими стикаються студенти при використанні поезії як навчального матеріалу: лінгвістичні,
композиційні, культурологічні, концептуальні та труднощі сприйняття [5; 6; 7] .
Особливо актуальними для студентів економічних ВНЗ є подолання лінгвістичних, композиційних
труднощів та труднощів сприйняття. Усі ці труднощі можна та необхідно здолати. Наприклад,
лінгвістичні труднощі долаються таким чином: викладач пояснює зміст вірша, дає студентам можливість
перефразувати поетичний твір у більш звичайному вигляді та пояснює незрозумілі слова.
При відборі віршів для застосування їх в аудиторії з метою вдосконалення будь-якої граматичної
конструкції треба враховувати спосіб мислення, інтереси та специфіку сприйняття світу студентівекономістів. Поетичні твори – це один з шляхів спонукання студентів до непідготовленого
мовлення [ 8 ], яке є необхідним у професійній діяльності. Крім того, будь-який професіонал повинен
бути людиною всебічно освіченою, і поезія як матеріал з великим культурним навантаженням сприяє
цьому якнайкраще. Для багатьох людей ідеальним способом покращення своїх знань про країну, мову
якої вони вивчають, є ознайомлення з її культурою через літературні та інші художні твори, зокрема,
через поезію. Живий уявний світ віршованого твору може швидко надати студентам розуміння
моральних норм та поведінки, властивих даному суспільству. Поезія виявляє суттєве та підсилює
значення, і досягається це більш економно, ніж у прозі. Поезія – це особливо ефективний інструмент для
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тренування окремої граматичної структури, тому що сама її природа вимагає повторюваності, а отже,
переосмислення і більш глибокого розуміння. Це також прекрасне джерело для структурної практики
граматики і базис для повторення вивченого матеріалу. Якщо вірш, який є прикладом граматичної
структури, є також витвором мистецтва, він спонукає до легкого запам’ятовування багатьма студентами,
на відміну до сухого матеріалу газетних статей чи ділових листів.
Беручи до уваги всі наведені зауваження, а також досвід роботи з поетичними творами, можна
сказати, що поезія як матеріал для вдосконалення граматичних навичок не має недоліків, які
спостерігаються в усному чи писемному мовленні. Щодо наповненості віршів граматичними
структурами, то, звичайно, можна спостерігати нагромадження структур, причому вони подаються в
гармонійній та реальній обстановці, що забезпечує їх найкраще запам’ятовування та подальше
розпізнавання і вільне використання [ 7; 9; 10 ].
На основі вищезгаданого та існуючих у методиці загальноприйнятих критеріїв для створення вправ,
зокрема спрямованих на прийом і видачу інформації, ми розробили типологію вправ, призначених для
удосконалення граматичних навичок за такими етапами:
·
рецептивний;
·
репродуктивний;
·
продуктивний.
Як додаткові критерії можна виділити характер виконання і вид опор.
Метою першого етапу є розпізнавання та розрізнення граматичних структур. На цьому етапі
використовуються рецептивні та рецептивно-репродуктивні вправи із використанням слухових та
зорових опор.
Метою другого етапу є тренування граматичних структур активних і пасивних граматичних
мінімумів. До цього етапу належать репродуктивні і репродуктивно-продуктивні вправи в опорі на
вербальну та невербальну наочність.
Продуктивні вправи третього етапу спрямовані на самостійне вживання граматичних структур.
Ефективність запропонованої системи вправ була перевірена експериментально на заняттях з
англійської та німецької мов. Таким чином, ми можемо стверджувати, що використання поетичних
творів при вдосконаленні граматичних навичок у студентів старших курсів є ефективним за умов
правильного відбору цих матеріалів та дотримання етапів із розробленими на них вправами.
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Омецинская О.В., Крыжевская К.В. Усовершенствование грамматических навыков у студентов
старших курсов экономических вузов с использованием поэтических произведений.
Статья посвящена проблеме усовершенствования грамматических навыков у студентов старших
курсов экономических вузов с использованием поэтических произведений на материале занятий по
английскому и немецкому языкам.
OmetsinskaО.V., KryzhevskaК.V. Reinforcement of Grammatical Habits of Senior Students of Economics
Using Poetry.
The article is dedicated to the problem of reinforcement of grammatical habits of senior students of economics
using poetry (on the basis of English and German lessons).
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ
Предметом статті стали особливості використання екзистенційних моделей на уроках англійської
мови в середній школі. Охарактеризовано діалогічне мовлення школярів. З’ясовано особливості
діалогічної взаємодії суб’єктів на заняттях англійської мови. Описано види діалогізму, що зумовлюють
використання екзистенційних моделей на уроках англійської мови.
Вивчення іноземної мови починається із ознайомлення зі словниковим запасом, маючи на увазі слова
в їх індивідуальних значеннях, що позначають певні реалії. Лексика як сукупність слів мови вивчається в
лексикології – розділі мовознавства, в завдання якого входить визначення слова як основної одиниці
мови. Стаючи об’єктом лінгвістики, слово завжди привертало до себе увагу мовознавців, що підходять
до його аналізу із різних боків: у плані вираження, в плані змісту, в плані функціонування. Без
оволодіння словникового запасу іноземної мови неможливе ні розуміння мови інших людей, ні
вираження власних думок. З цієї причини роботі над лексикою на всіх етапах навчання іноземної мови
відводить велике місце.
Оволодіти іншомовною лексикою – це, по-перше, засвоїти (запам’ятати) значення і форму,
передбачену навчальною програмою, мінімум лексичних одиниць; по-друге, навчитися користуватися
цими одницями в різних випадках мовленнєвої діяльності (оволодіти навичками оформлення мовлення);
по-третє, навчитися розуміти лексичні одиниці на слух і при читанні текстів. Таким чином, лексика
потрібна як для здійснення продуктивної мовленнєвої діяльності (говоріння, письмового мовлення) так і
рецептивної (аудіювання, читання) [1-3;4;5].
Говоріння – найбільш активна форма мовленнєвої взаємодії, навчання якій забезпечує вирішення
навчально-пізнавальних і комунікативних задач формування в учнів знань, ціннісних орієнтацій,
організації їх спільної діяльності.
Навчання говорінню в умовах відсутності мовленнєвого оточення (а саме в таких умовах, як правило,
вивчається у школах англійська мова як іноземна) характеризується рядом особливостей. По-перше, воно
повинно бути систематичним, по-друге, цілеспрямованим, по-третє, максимально наближеним до умов
реальної дійсності. Говоріння може проходити у формі монологу чи діалогу. Особливу увагу в процесі
навчання англійської мови в умовах гуманізації освіти слід звертати на форму діалогу.
Однією з центральних проблем навчання діалогічному мовленню є проблема методичного
забезпечення. Так, вибір найбільш ефективної системи вправ визначає успіх навчання іноземної мови.
Під загальним визначенням вправ слід розуміти організацію взаємопов’язаних дій, що розміщені в
порядку наростання мовленнєвих труднощів із врахуванням послідовності становлення мовних знань,
мовленнєвих і комунікативних навичок і вмінь, а також характеру реально існуючих актів мовлення.
Аналізу вправ різних видів за основним принципом розподілу на "мовні-мовленнєві" присвячено
багато праць учених-методистів і викладачів-практиків (В.А. Артьомов, І.Л. Бім, В.А. Бухбіндер,
Н.А. Висоцька, М.Н. Вятютнєв, Н.І. Гез, І.А. Грузинська, І.А. Зимня, Д.І. Квеселевич, Б.А. Лапідус,
А.А. Миролюбов, Е.Л. Носенко, Е.І. Пассов, І.Б. Рахманов, І.Д. Салістра, В.Л. Скалкін, В.С. Цетдін,
С.Л. Шатров та ін.).
Практичний досвід навчання іноземним мовам свідчить про те, що, використовуючи тільки одне
спрямування в тренуванні (мовне чи мовленнєве), не можна забезпечити кінцевий результат навчання –
природнє мовленнєве спілкування. Таким чином, лише в комплексі вправ можливе найбільш ефективне
вивчення і аспектів мови, і оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності, причому кожний такий
комплекс повинен відповідати конкретним задачам і цілям уроку чи серії уроків.
Відповідаючи на запитання, з якого моменту навчання іноземної мови повинна вступати в дію
система вправ, М.С. Ільїн стверджує: "З того першого акту мовлення, яким починається курс навчання"
[3:25]. Так, мовленнєві навички формуються при актуальному розумінні предметного змісту іноземного
висловлювання і доводяться до автоматизму багаторазовим повторенням мовленнєвої операції (тобто
вправою). Тому можна виділити і типовий відрізок мовлення, тобто мовленнєвий зразок (за
термінологією М.С. Ільїна – "навчальну модель мови"), в якій поєднані елементи всіх рівнів мови.
Але саме екзистенційні моделі та їх роль у процесі викладання англійської мови у школах
недостатньо вивчені у психолого-педагогічній та лінгвістичній літературі.
Мета нашої статті – розкрити особливості використання екзистенційних моделей на уроках
англійської мови в середній школі.
Завдання статті:
1) опрацювати психолого-педагогічну та філологічну літературу з проблеми та охарактеризувати
діалогічне мовлення школярів;
© Михальчук Н.О., 2004
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2) з’ясувати особливості діалогічної взаємодії суб’єктів на заняттях англійської мови;
3) описати психологічні особливості використання екзистенційних моделей на уроках англійської
мови, які необхідно застосовувати вчителю з метою ефективної діалогічної взаємодії школярів.
Найбільш ефективною на уроках англійської мови є діалогічна стратегія впливу на школярів, яка
враховує цілі суб’єктів. І хоча монологічний уплив не виключає діалог між суб’єктом та реципієнтом, але
він і не орієнтується на діалогічні (тобто повною мірою суб’єкт-суб’єктні) відносини. Якщо діалог на
певному етапі діяльності і організується, то він має тільки службову, методичну функцію і ні в якому разі
не передбачає змін позицій суб’єкта впливу.
Так, Г.О. Балл та М.С. Бургін показали, що принциповою особливістю монологічного впливу є
ставлення до іншої людини як до засобу для досягнення цілей, які визначив суб’єкт упливу. У процесі
діалогічної взаємодії партнери по спілкуванню знаходяться на рівних позиціях, вони допомагають один
одному. Г.О.Ковальов, вивчаючи діалогічні впливи, також використовує термін "розвиваюча стратегія"
[6]. Діалог є психологічною умовою реалізації такої стратегії впливу. Г.О. Ковальов виділяє основні
нормативи та принципи організації діалогічного впливу: емоційна та особистісна розкритість партнерів
по спілкуванню; психологічне орієнтування на актуальні стани один одного; довірливість та відкритість
виразу почуттів та станів.
Саме ідея "розвиваючої стратегії" за своєю суттю дуже близька до поглядів психологів-гуманістів,
зокрема Карла Роджерса. Згідно з Роджерсом [7;8], для досягнення успіху в навчальній діяльності
педагог повинен створити психологічні умови, які дозволяють учням розвиватися вільно, тобто він
повинен бути не "вчителем", а "фасилітатором" розвитку.
Так, діалогічний підхід, зазначає Г.О.Балл [9], надає учневі право мати власну точку зору, власну
позицію, до якої вчитель ставиться з повагою. За таких умов організації навчальної діяльності учень
може вільніше розвиватися як особистість.
Монологічна та діалогічна стратегії психології впливу мають світоглядну значимість та корелюють з
гносеологічними та соціальними ідеями. Г.О. Балл та А.Г. Волинець зазначають, що в цих стратегіях
знаходять свій вияв певні ідеї тлумачення істини, а саме: 1) авторитарна (в тому числі тоталітарна) ідея;
2) ліберальна ідея; 3) гуманістична ідея [10].
Керуючись першим підходом, суб’єкт вважає тільки своє розуміння ідеї, предмета, дії і т.д.
правильним, а думки інших людей – хибними. Другий підхід дає право кожному суб’єкту розуміти
істину зі своєї власної позиції, враховуючи індивідуальні погляди та думки. Розуміння істини як діалогу
пов’язане з гуманістичною ідеєю, і основною є діалогічна стратегія впливів, що передбачає принципову
рівноправність та взаємозалежність суб’єктів. Це означає, передусім, орієнтацію на культуру і діалог,
діалог відрефлексований, який, перш за все, виступає як механізм функціонування культури.
Виходячи із принципів діалого-культурологічного підходу в освіті, Г.О. Балл створює модель діалогу,
що орієнтується на прилучення його учасників до наукової культури [11:102-108]. Навчальний діалог
буде продуктивним тільки тоді, коли він наближає кожного його учасника до осягнення істини, а
результати дискусії залишаються відкритими. Г.О. Балл вважає, що "зовсім не обов’язково (а при
обговоренні досить глибоких проблем – неможливо) досягти згоди з усіх питань, котрі обговорювалися
під час діалогу. Йдеться про згоду щодо підсумку діалогу – підсумку, який має бути явно
сформульований" [10:104]. Виходячи з такого положення, Г.О. Балл виділяє три типові варіанти
погодженого підсумку діалогу: 1) підсумок діалогу збігається з думкою когось одного з його учасників;
2) підсумок діалогу формулюється "шляхом синтезу компонентів, кожен з яких бере початок у думці
когось із учасників діалогу"; 3) підсумок, сформований на метарівні. У цьому випадку парадигмі діалогу
буде відповідати "схематизм драматичного твору" [11:107].
Спираючись на концепцію Г.О. Балла щодо типових варіантів погодженого підсумку діалогу,
зупинимося на визначенні видів діалогізму, які і створюють екзистенційну модель викладання
англійської мови. Так, ми виокремлюємо:
1. Субординативний діалогізм, який передбачає урахування особистістю суб’єктності
співрозмовника, яким в даному разі виступає суб’єкт літературного твору, тобто його точки зору, думки,
поглядів. Так, субординативний діалогізм включає в себе суб’єктно орієнтований, тобто сприйняття
певного змісту повідомлення іншої людини, що, на жаль, часто веде до підпорядкування іншій
особистості, погодження з її судженнями тощо.
2. Координативний діалогізм, який, на відміну від субординативного, орієнтується не так на
особистісний аспект, як на процесуальність взаємодії в широкому розумінні цього слова. Так, на перше
місце тут виступає змістовність діалогічних реакцій, їх послідовність, взаємообумовленість та
взаємодоповнення. Координативний діалогізм включає суб’єктно-дискурсивний компонент як
раціональне обґрунтування власної точки зору, що, безперечно, передбачає також толерантне ставлення
до думок співрозмовника (навіть якщо тим співрозмовником є автор твору, який виступає у ролі
"двійника" або "опонента"(за М.М. Бахтіним), але обов’язковою домінантою, безперечно, є власна
гіпотеза, позиція, думка тощо.
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3. Особистісно-рефлексивний діалогізм є найбільш глибоким за змістом з огляду розуміння партнера
по спілкуванню. Суб’єктність в даному разі виступає як детермінанта розвитку власного бачення
особистістю своєї позиції, що передбачає розвиток критичного ставлення до своєї точки зору та думок,
здатності розуміти та усвідомлювати висловлювання партнерів по спілкуванню (навіть якщо
співрозмовником виступає автор літературного твору), обґрунтовувати власні судження, задавати
питання, формулювати сумніви, вносити нові ідеї та пропозиції, висловлювати нетрадиційні, оригінальні
думки, виправляти висловлювання інших учасників спілкування, використовуючи водночас те, що є в
них прийнятним.
Всі інші види діалогізму – асоціативний, імажинативний, експресивний – тією чи іншою мірою
можуть належати до систем субординативного, координативного та особистісно-рефлексивного
діалогізму.
Так, екзистенційні моделі, що застосовуються в процесі викладання сучасної англійської мови,
базуються на застосуванні певних навчальних текстів в межах конкретних циклів уроків, які формує
безпосередньо вчитель англійської мови із урахуванням визначених нами видів діалогізму.
Головним навчальним текстом до кожного циклу уроку, розрахованого на 10-12 годин занять, є
текст-полілог. Кожен такий полілог уміщує не менше 150 лексичних одиниць та відібрані для кожного
уроку граматичні явища. Крім тексту-полілогу, кожен цикл уроків містить вправи з говоріння,
аудіювання, читання та письма; тексти для читання (тексти для аудіювання вміщені у книжці для
вчителя); активний тематичний словник до циклу, куди входять слова, словосполучення, мовленнєві
зразки для активного засвоєння учнями.
Концентроване введення на першому уроці циклу нового мовного і мовленнєвого матеріалу зовсім не
означає, що його потрібно засвоїти в день його введення. Текст-полілог пред’являється учням чотири
рази, вперше учитель програє і вимовляє текст від різних дійових осіб, вдруге – коли учні промовляють
за ним найважливіші комунікативні фрази, втретє – коли учні слухають текст у запису і самостійно
читають переклад і, нарешті, слухають текст без перекладу, під спокійну музику.
Етап тренування у спілкуванні починається з другого уроку і триває протягом кількох уроків, після
чого йде етап практики у спілкуванні, учні самостійно обирають мовленнєві засоби у рамках навчальномовленнєвих ситуацій, сформульованих у завданнях до вправ.
Одним з найефективніших прийомів тренування у спілкуванні є "ланцюжок", коли учні по черзі
включаються у процес мовлення, а їх висловлювання зв’язані між собою. Щоб дати учням можливість
постійно брати участь у процесі спілкування, активно використовуються парні і групові вправи, де учні
отримують певні ролі. Особливо ефективним прийомом є прийом "шеренги, що рухаються" та "натовп".
Учні стоять у двох шеренгах обличчям один до одного і після спілкування зі своїм партнером, який
стоїть навпроти, пересуваються за годинниковою стрілкою. Це забезпечує багаторазове повторення
мовленнєвого зразка, зберігаючи елемент новизни завдяки іншому співрозмовнику.
Прийом "натовп" передбачає вільне пересування учнів по класу і самостійний пошук партнера по
спілкуванню.
Організація колективної взаємодії учнів досягається також використанням групової форми роботи по
3-5 учнів, наприклад, при обговоренні змісту країнознавчих текстів.
Емоційність навчально-виховного процесу та створення доброзичливої атмосфери, що позитивно
впливає на рівень активності учнів у процесі навчання, досягається завдяки вмілому використанню
вчителями відповідних віршів, пісень, ігрових вправ, а також цікавих фабульних текстів. На уроках слід
широко застосовувати вербальні та невербальні опори, що допомагають учням будувати свої
висловлювання в усній або письмовій формі.
Розглянемо введення тексту-полілогу (ТП) у 5 класі, адже вводиться ТП саме через діалог, який
виступає як принцип взаємовідносин суб’єктів навчально-виховного процесу. ТП представляє собою
фрагмент спілкування персоналів константної рольової гри у взаємопов’язаних комунікативних
ситуаціях, що є типовими для визначеного контингенту учнів в межах тої чи іншої сфери спілкування.
Так, для 5 класу кожен ТП містить у середньому по 80 лексичних і 12 комунікативних одиниць, що
обумовлює порівняно великий обсяг тексту – в середньому 110 речень.
Відповідно до перечислених загальних вимог для 5 класу полілоги повинні відповідати і складу
особливих вимог: а) ТП повинні бути побудовані на казкових сюжетах; б) сюжети повинні вміщувати
повний або частковий ступінь новизни для учнів; в) кожен ТП повинен мати свій особливий сюжет,
сюжет учня; г) дійовими особами ТП поряд із учнями можуть бути герої оригінальних казок і персонажі,
придумані вчителем.
Спілкуючись, співрозмовник виступає то в ролі мовця, то слухача, який повинен реагувати на
запитання чи репліку партнера. Іншими словами, обмін репліками не може здійснюватися без взаємного
розуміння, яке відбувається через аудіювання. Отже, володіння діалогічним мовленням передбачає
вміння говоріння та аудіювання, що вимагає від учасників спілкування двосторонньої мовленнєвої
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активності та ініціативності. Виходячи з цього, в учнів необхідно розвивати вміння ініціативно
розпочинати діалог, реагувати на репліки співрозмовника і спонукати його до продовження розмови.
Визначною рисою діалогічного мовлення є його спонтанність. Відомо, що мовленнєва поведінка
кожного учасника діалогу значною мірою зумовлюється мовленнєвою поведінкою партнера. Саме тому
діалогічне мовлення неможливо спланувати заздалегідь. Обмін репліками відбувається досить швидко і
реакція вимагає середнього темпу мовлення. Це й зумовлює спонтанність, непідготовленість
мовленнєвих дій, потребує досить високого ступеня автоматизованості й готовності до використання
мовного матеріалу. Так, на уроках учителям слід намагатися створити атмосферу спілкування, яка є
близькою до реальної дійсності, добитися того, щоб учні змогли реалізувати свої можливості,
використовуючи з теми навчальний мовленнєвий матеріал.
Так, екзистенційні моделі навчання іноземної мови, які базуються на визначених видах діалогізму,
сприятимуть інтенсивному розвитку діалогічного мовлення учнів.
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Михальчук Н.А. Использование экзистенциональных моделей в школьном обучении.
Предметом статьи стали особенности использования экзистенциональных моделей на уроках
английского языка в средней школе. Дана характеристика диалогической речи школьников. Выделены
особенности диалогического взаимодействия субъектов на занятиях английского языка. Описаны види
диалогизма, которые предполагают использования экзистенциональных моделей на уроках английского
языка.
Мykchalchuk N.O. The Ways of Using the Existentional Models at School.
The subject of this article is: the peculiarities of using the existentional models at the English lessons. The
dialogical speech of pupils was characterized. The special features of dialogical interaction of subjects at the
lessons of English were determined. The types of dialogisms with the help of which we use existentional models
were described.
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ІНШИХ КУЛЬТУР ТА ВМІНЬ
ДОЛАТИ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ
Предметом статті є критичне осмислення проблеми впливу та взаємопроникнення різних культур.
Акцентована увага на необхідності поглибленого вивчення питань про спільні та характерні риси,
особливості різних культур, що сприяє кращому їх розумінню та вивченню. Ключові поняття: культура,
культурні групи, типи культур, індивідуалізм та колективізм, універсалізм та партикуляризм.
Поняття "культура", – зазначається у "Філософському словнику", – є історично певний рівень
розвитку суспільства, творчих сил та здібностей людини, який виражається в типах та формах організації
життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних та духовних цінностях [1: 292-293].
Тому світ культури, будь-який її предмет або явище – не наслідок дії природних сил, а результат
зусиль самих людей, спрямованих на вдосконалення, перетворення того, що було створено природою.
Таким чином зрозуміти сутність культури можна лише через призму діяльності людини, народів, які
населяють планету. Культура не існує поза людиною.
Розкриваючи, реалізуючи зміст сутності людського буття, культура одночасно формує і розвиває
саму цю сутність. Людина не народжується соціальною, а лише в процесі діяльності стає такою. Освіта і
виховання – це не що інше, як оволодіння культурою, процес передачі її від одного покоління до
другого. Отже, культура означає прилучення людини до соціуму, суспільства [2: 218-219].
Будь-яка людина перш за все оволодіває цією культурою, яка була створена до неї, в такий спосіб
вона засвоює соціальний досвід попередніх поколінь. Але одночасно вона вносить в культуру свій
внесок, тим самим збагачуючи її. Метою статті є висвітлення аспектів у відмінностях культур.
Світ дуже змінився за останні декілька десятиліть. Глобалізація світу несе певні блага людству, але
все гучніше чути й голоси противників цього процесу. Масова культура, яка, будемо відверті, базується в
значній мірі на американській культурі, входить в протиріччя з національними культурами. Дуже часто
такі протиріччя провокують конфлікти як на особистому, так і на етнічному рівні. Тому питання
взаємодії культур на даному етапі розвитку людства відіграє все більшу роль. Велика кількість
відчизняних та іноземних вчених приділяли увагу вивченню питань виникнення, розвитку та взаємодії
різних культур. Серед них – О. Шпенглер, М. Бердяєв, Ж.П. Сартр, М. Реріх, Е. Холл та інші.
Однією з головних цілей вивчення питань взаємодії культур є вивчення себе та інших. Важливим є
здійснення діалогу культур, під час якого ми прилучаємось до інших культур, інших змістових світів, але
не розчиняємось в них. Тільки так відбувається взаємозбагачення культур [3; 334]. Бажаючи вивчити
іноземну мову з метою комунікації з її носіями, також треба вивчати мову культури – як своєї, так і
чужої. Обізнаність у питаннях культури означає знання норм місцевої культури та повагу до них, але не
обов’язково визнавати їх вірними чи невірними. Контактуючи з чужою культурою, ви можете бути
шоковані чи навіть ображені певними нормами або діями.З іншого боку, це може привести вас до більш
глибокого розуміння та поваги до неї. Тому ще однією важливою метою вивчення питань взаємодії
культур стає збільшення ступеня розуміння навколишнього світу, людей.
Культуру можна порівняти із айсбергом. Як і айсберг, вона має надводну частину, яку можна
побачити над поверхнею, і більшу, невидиму підводну частину. У кожній культурі є такі аспекти, які
знаходяться на поверхні, які досить легко зрозуміти. Але значно більшу частину культури можна
дослідити і зрозуміти тільки шляхом клопіткої роботи, приділивши багато уваги та поваги до культури.
До найбільш визначних рис кожної культури можна віднести такі поняття:
1. Міміка
13. Поняття дружби
2. Релігійні вірування
14. Поняття скромності
3. Релігійні ритуали
15. Національні страви
4. Поняття часу
16. Правила поведінки за столом
5. Образотворче мистецтво
17. Відношення до природи
6. Моральні цінності
18. Концепція свого "я"
7. Література
19. Етика праці
8. Традиції виховання дітей
20. Поняття краси
9. Концепція лідерства
21. Музика
10. Жести
22. Стилі вбрання
11. Традиції відзначення свят
23. Поняття особистого простору
12. Поняття чесності
24. Правила соціального етикету
25. Світосприйняття.
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Деякі з цих рис у кожній з культур визначаються дуже легко, інші потребують часу і занурення в
інше культурне середовище. У більшості випадків невидимі аспекти культури впливають, а іноді й
стають причиною видимих аспектів. Релігійні вірування, наприклад, чітко визначають традиції
відзначення свят, а поняття скромності - стиль вбрання.
Видимі та невидимі аспекти культури визначають поведінку представників усіх культурних груп.
Щоб зрозуміти, звідки випливає та чи інша поведінка, зрозуміти, чому люди поводяться так, а не інакше,
треба вивчити їх цінності та вірування. Поведінка представників іншої культури може здатися нам
дивною, але для них вона буде звичайною і прийнятною і навпаки. Причина цього дуже проста - ця
модель поведінки не суперечить, а співпадає і зумовлюється культурними нормами.
Як люди, представники різних культур, опановують свою культуру? Як вони вивчають норми своєї
культури, які визначаються як вірні чи невірні в їх суспільстві? Цей процес відбувається у кожній
культурі, але різниться в кожній культурній групі. Опанувавши сутність цього процесу, можна зрозуміти,
чому представники різних культурних груп при однакових обставинах можуть поводитися по-різному,
перебуваючи абсолютно впевненими у своїй правоті.
Опанування культурними нормами починається з раннього дитинства, а в дорослому віці людина
поглиблює знання своєї та інших культур. У дитинстві людина вчиться таким основним видам
діяльності: їсти, ходити, говорити, одягатися тощо. На всі ці види діяльності культура має безпосередній
вплив. У подальшому житті людина закріплює вже надбані знання та опановує нові, такі, які можуть
належати іншій культурі, наприклад, як їсти китайськими паличками європейцю.
Культура – це складне, багатогранне поняття, але найбільш важливими, вирішальними складовими
кожної культури виступають:
3. Поняття часу
1. Концепція свого "я"
4. Контроль за перебігом подій у житті
2. Особисті зобов’язання та зобов’язання
перед суспільством
Те, як різні культури трактують ці чотири поняття, і визначає в значній мірі їх відмінність. Не все, що
роблять люди, може пояснюватися цими поняттями, але вони виступають підсвідомими причинами цих
дій. Вони допомагають пояснити як склад думок, так і спосіб дій представників різних культур.
Що до концепції свого "я", виділяються два полярних види культури, заснованих на принципах
індивідуалізму та колективізму. Представник першого виду культури, індивідуаліст, на перше місце
ставить питання задоволення своїх потреб. Його потреби мають пріоритетний характер по відношенню
до потреб групи. Велику роль відіграє свобода вибору, свобода прийняття рішень, відповідальність за
них. Дбаючи про свої інтереси, будучи незалежним, він гарантує успіх усій групі. У такій групі високо
ціняться такі риси характеру, як незалежність думки, впевненість у своїх силах. В цілому, люди
намагаються дистантуватися одне від одного як психологічно, так і емоційно. Характерні риси
індивідуалізму притаманні перш за все чоловікам та мешканцям міст.
Представник іншого виду культури, колективіст, більш за все переймається тією роллю, яку він
відіграє в групі. Виживання та успіх всієї групи гарантує добробут та успіх окремого її представника.
Таким чином, беручи до уваги інтереси, почуття інших, колективіст захищає себе, свої інтереси. У такій
групі високо ціняться такі риси характеру, як взаємозалежність та гармонія. Члени групи знаходяться у
тісному психологічному та емоційному зв’язку, але намагаються дистантуватися від чужинців.
Колективізм більш притаманний жінкам та сільським мешканцям.
У житті людям дуже часто необхідно робити вибір між зобов’язаннями перед своєю сім’єю, друзями
та колегами з одного боку (партикуляризм) та зобов’язаннями перед суспільством в цілому з іншого
(універсалізм). У випадках, коли ці зобов’язання вступають у протиріччя одне з одним, представники
різних культурних груп стають на той чи інший бік.
Властивістю партикуляризму є те, що поведінка людини залежить дуже часто від обставин. Пріоритет
надається інтересам близького оточення людини. Універсалізму, навпаки, властиве неупереджене
відношення до всіх осіб та подій у різноманітних ситуаціях. Головний принцип – бути чесним, не робити
винятків ні для кого, розглядати всі проблемні ситуації об’єктивно. Ні одна з культур не носить чітко
вираженого характеру , але пріоритет надається одному з названих видів культур.
Ще один аспект, у якому розрізняються культури, – це те, як представники різних культурних груп
трактують категорію часу. Тут також розрізняють два види культур: монохронічну і поліхронічну.
До монохронічного типу культур відносяться ті види культур, де час – це чітка категорія. Усі дії
людей регламентуються в часі, кожному виду діяльності виділяється певний строк виконання. У даному
типі культури час ціниться дуже високо. Типічним прикладом цього може служити вислів: "Time is
money". Згідно з обставинами представники таких культурних груп розпочинають нову справу тільки
після того, як попередня справа вже закінчена.
Для поліхронічного типу культур характерне трактування часу як не чітко вираженої категорії.
Запізнення не вважається тут проявом неповаги або неорганізованості людини. У цьому типі культури
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почати нову справу, не закінчивши попередню, вважається типовим способом поведінки. Типовим
прикладом можуть вважатися арабські країни, де навіть тридцятихвилинне запізнення вважається
нормою, що дивує європейців та американців, яким притаманне дбайливе ставлення до свого часу.
Слід також відзначити і те, що представники різних культурних груп по-різному ставляться до того,
що або хто керує перебігом подій у житті кожного з них. Відповідно, культури розподіляються в їхньому
баченні місця особистості в світі, особливо у визначенні того ступеня впливу самої особистості на свою
подальшу долю. Велику роль тут відіграють філософські та релігійні концепції, які визначають місце та
роль особистості в оточуючому світі.
Тому останнім з найбільш важливих аспектів поділу культур є поняття контролю за перебігом подій у
житті. Виділяють два типи контролю, згідно з якими й проводиться поділ культур. Перший тип культур –
це культури, яким притаманний внутрішній контроль, тобто контроль за перебігом подій у житті
здійснюється самою особою. Згідно з цим в силах людини зробити все, що вона бажає, чого прагне.
Будь-які перешкоди можна здолати у прагненні досягти чітко поставленої мети. Красномовними
прикладами такого відношення до життя можуть бути англійські вислови: "Where there’s a will, there’s a
way" та "You make your own luck". Таке відношення типове для американської культури.
До другого типу відноситься концепція зовнішнього контролю. Згідно з нею багато подій життя
людини передбачені заздалегідь і не можуть бути якимось чином змінені чи порушені. Дуже часто
подібне сприйняття життя веде до відсутності бажання та сил щось змінити в ньому. Таким культурам
притаманні стоїцизм та певна доля песимізму по відношенню до людини. Такий тип культури існує в
Китаї, де одними з основних релігій є конфуціанство та даосизм.
Викладений вище матеріал підтверджує висновки дослідників культур народів світу про те, що
необхідне вивчення культур, їх історії, матеріального, духовного та мовного багатства, їх самобутності
для розуміння кожної з них у контексті світової культури. Знання особливостей різних культур сприяє
кращому розумінню окремої особистості та цілих культурних груп. Це виховує толерантність, зменшує
можливість виникнення конфліктів на расовій, етнічній та культурній основі, сприяє взаємозбагаченню
культур. Перспективи дослідження – аналіз та співставлення різних типів культур з метою визначення
так званих крос-культурних складових процесу взаємозбагачення соціумів.
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Каплиенко М.В. Проблема развития положительного восприятия других культур и умения
преодолевать социокультурные различия.
Предметом статьи является критическое осмысление проблемы влияния и взаимопроникновения
различных культур. Внимание акцентируется на углублённом изучении вопросов об общих и
характерных чертах, особенностях различных культур, что способствует их лучшему пониманию и
изучению. Ключевые понятия: культура, культурная группа, типы культур, индивидуализм и
коллективизм, универсализм и партикуляризм.
Kaplienko M.V. The Problem of the Different Cultures Positive Perception and Ways of Overcoming Socialand-Cultural Differences.
The subject of the article is critical comprehension of the problem of influence and interpenetration of different
cultures. Attention is focused on the necessity of profound study of issues dealing with common and
characteristic features, peculiarities of different cultures that facilitate their better understanding and
investigation. Key words are culture, cultural groups, types of culture, individualism and collectivism,
universalism and particularism.
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Розглянута динаміка цілей та основних завдань Болонського процесу для їх реалізації у вітчизняній
кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Упровадження вітчизняної кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах [1] проходить паралельно з європейським інтеграційним процесом, який
започатковано 1999 року Болонською декларацією. Цілі та завдання Болонського процесу неодноразово
ставали предметом досліджень науковців [2-6]. Проте процес інтеграції європейської освіти
характеризується динамічністю, потребує постійного аналізу ходу впровадження вимог Болонської
декларації в різних європейських країнах та відповідної корекції її цілей і завдань. Проблема
моніторингу цілей і завдань Болонського процесу, з’ясування особливостей, тенденцій його розвитку є і
тривалий час залишатиметься актуальною в умовах реформування системи підготовки фахівців у
вітчизняних ВНЗ. Дослідження спрямоване на вирішення названої проблеми.
Для аналізу відповідних завдань розглянемо основні документи, що визначають Болонський процес:
Болонську декларацію, спільну заява європейських міністрів освіти (1999р., м. Болонья), Комюніке
зустрічі європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту (2001 р., м. Прага), Комюніке
конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту (2003 р., м. Берлін) [4: 20-34].
У Болонській декларації було заявлено про необхідність досягнення шести цілей для створення зони
європейської вищої освіти до 2010 року.
Перша ціль – "прийняття системи легко зрозумілих і сумірних ступенів, зокрема, через
упровадження Додатка до диплома для забезпечення можливості працевлаштування європейських
громадян і підвищення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти"
[4: 21]. Це означає, що академічна кваліфікація випускника вищого навчального закладу завдяки
впровадженню узгодженого та уніфікованого додатка до диплома має бути прозорою, зрозумілою для
роботодавців кожної європейської країни. Згідно Лісабонської конвенції (1997р.) про визнання
кваліфікацій, що стосуються вищої освіти в європейському регіоні, академічною кваліфікацією
називається документ, який видається після закінчення вищого закладу освіти. Додаток до диплома має
містити відомості про весь процес навчання та дозволяє зменшити надмірну інформацію про
кваліфікацію випускника у дипломі. Такий додаток подібний до вітчизняного додатка до диплома, що
містить перелік дисциплін, їх обсяги, та якість опанування дисциплін. Слід зазначити, що впровадження
вітчизняного, аналогічного європейському, додатка до диплома, приєднання України до Болонського
процесу не призведе до автоматичного визнання дипломів українських ВНЗ, оскільки Болонська
декларація є власне декларацією, а не обов’язковою угодою.
У подальшому дана ціль була конкретизована. Запропоновано видавати диплом найпоширенішою
європейською мовою кожному випускнику ВНЗ безкоштовно.
Друга ціль – "прийняття системи, що заснована на двох основних циклах – доступеневого та післяступеневого. Доступ до другого циклу буде вимагати успішного завершення першого циклу навчання
тривалістю не менше трьох років. Ступінь, що присуджується після першого циклу, має бути
затребуваним на європейському ринку праці як кваліфікація відповідного рівня. Другий цикл спрямований
на отримання ступеня магістра і/або доктора, як це прийнято в багатьох європейських країнах" [4: 21].
Особливість першого циклу (з присудженням, наприклад, наукового ступеня "бакалавр") – підготовка
фахівця, що має цілісну і завершену академічну кваліфікацію, достатню для виходу на ринок праці.
Виокремлення
такого
циклу
диктується,
серед
іншого,
необхідністю
підвищення
конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти, подоланням негативних тенденцій на
європейському ринку праці, пов’язаних із великою часткою безробітних серед громадян з вищою
освітою. Перший цикл передбачає навчання протягом 3-4 років і характеризується як базова вища освіта.
Після закінчення підготовки на другому циклі (5-8 років) випускник може одержати ступінь "магістр"
і/або ступінь "доктор". Однак, слід "очікувати, що більшість країн обиратимуть чотирирічну програму
навчання бакалавра", не виключено, що для певних спеціальностей буде схема: "три роки бакалавр плюс
два роки магістратури". Запроваджена в Україні "схема має різні варіації щодо профільної підготовки
бакалавра – з введенням на молодших курсах спеціалізації бакалавра відповідно до спеціальності, яку він
опановуватиме на рівні магістра, і без ранньої спеціалізації. В останньому варіанті всі бакалаври
готуються практично за однаковими програмами, відповідно до стандарту, але мають можливість
обирати різні профільні дисципліни в межах 30 відсотків годин навчального плану" [4: 8].
Після прийняття Болонської декларації розглядувана ціль була суттєво конкретизована. Двоступенева
система вищої освіти фактично трансформована у триступеневу: бакалаврат, магістратура, аспірантура (у
європейських вищих навчальних закладах – докторантура). Після закінчення аспірантури присвоюється
науковий ступінь, еквівалентний вітчизняному ступеню "кандидат наук" (доктор філософії, доктор наук
тощо). Поряд із цим передбачена можливість інтегрованої підготовки за другим циклом на базі середньої
освіти, а також можливість підготовки за третім циклом, одразу після першого. У визначенні
кваліфікацій випускників запропоновано орієнтуватися не стільки на кількість років навчання для
© Спірін О.М., 2004
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кожного циклу підготовки, а скільки в основному на обсяг роботи, рівень, навчальний результат,
профіль та компетенції [4:32].
Проектом "Налагодження освітніх структур", ініційованим Європейською Комісією та Європейською
асоціацією університетів, для реалізації цілей Болонської декларації поставлене завдання визначити
точки конвергенції та виробити спільне розуміння кваліфікацій за рівнями в термінах компетенцій і
результатів навчання. Результати навчання – це набори загальних і спеціальних компетенцій, які
включають знання, розуміння, навички студента та встановлюються для кожного окремого модуля і для
програми в цілому [7].
Загальні компетенції поділяються за категоріями: інструментальні (когнітивні здібності,
методологічні здібності, технологічні вміння, лінгвістичні вміння, комунікативні компетенції),
міжособистісні (вміння виражати почуття та відношення, критика та самокритика, вміння працювати в
колективі тощо), системні (поєднання розуміння, відношення та знання, що дозволяє аналізувати
складові системи та її цілісність, вміння планувати системні зміни, конструювати нові системи).
Спеціальні компетенції визначені на основі аналізу окремих напрямів підготовки фахівців (бізнесадміністрування та менеджмент, педагогічна освіта, геологія, історія, математика, фізика, хімія) і
включають:
для першого циклу: 1) вміння продемонструвати знання основ та історії дисципліни; 2) вміння логічно
і послідовно подати засвоєне знання; 3) вміння розглянути нову інформацію у контексті та дати їй
тлумачення; 4) вміння продемонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її
розділами; 5) здатність розуміти, вміння використовувати методи критичного аналізу і розвитку теорій;
6) вміння правильно використовувати методи і технології дисципліни; 7) вміння оцінити якість
досліджень у даній предметній області; 8) здатність розуміти результати експериментальної перевірки
наукових теорій;
для другого циклу: 1) володіти предметною областю на просунутому рівні, тобто володіти новітніми
методами і технологіями (дослідження), знати новітні теорії та їх інтерпретації; 2) критично
відслідковувати та осмислювати розвиток теорії та практики; 3) володіти методами незалежного
дослідження та вміти пояснювати його результати на просунутому рівні; 4) бути здатним зробити
оригінальний внесок до дисципліни, враховуючи канони даної предметної області, наприклад, у межах
кваліфікаційної роботи; 5) продемонструвати оригінальність і творчий підхід; 6) опанувати компетенції
на професійному рівні.
На Берлінській конференції було уточнено, що ступені першого та другого циклів мають бути
різними за напрямами та профілями для того, щоб відповідати різноманітності індивідуальних та
академічних потреб, а також потребам ринку праці. Однак кожний ступінь повинен готувати випускника
не лише до виходу на ринок праці, а й до продовження навчання на іншому ступені. Визначено, що дана
ціль (дворівнева система та визначення рівнів і термінів навчання) є однією з пріоритетних – другою
після забезпечення якості освіти.
Третя ціль – "упровадження системи кредитів як належного засобу підтримки великомасштабної
студентської мобільності. Кредити можуть бути отримані також і в рамках освіти, що не є ще
вищою, залучаючи до навчання протягом усього життя, якщо вони визнаються цікавими для
університетів [4: 21]. За основу такої системи було взято систему ECTS (European Credit Transfer System
- Європейська кредитно-трансферна система), систему перезарахування кредитів для полегшення
визнання навчальних досягнень студентів. Кредити ECTS є відносним, а не абсолютним показником, що
вимірює навчальне навантаження студента, і визначають, яка частина загального річного навантаження
припадає на вивчення певної дисципліни або її блоку. На один навчальний рік навчальне навантаження
складає 60 кредитів.
Слід зазначити, що європейські вищі навчальні заклади здійснюють процес навчання тривалістю від
34 до 40 тижнів на рік. Враховуючи, що тиждень має від 40 до 42 астрономічних годин навчання,
кількість офіційних годин на рік була розрахована в обсязі від 1400 до 1680 (середнє значення – 1520).
Таким чином, для 60 кредитів на рік, один кредит складає від 25 до 30 астрономічних годин
навантаження, включаючи аудиторні заняття, самостійну роботу та інші типи діяльності [7]. В Україні у
2002 році встановлено, що під час складання навчальних планів для дисципліни один кредит дорівнює 54
академічним годинам (з них від однієї до двох третин часу відводиться на самостійну роботу). Це
приблизно відповідає 40 астрономічним годинам навчального навантаження на тиждень. Проте умовами
вітчизняного педагогічного експерименту з провадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу передбачено введення залікового кредиту – поняття, еквівалентного поняттю
кредиту європейської кредитної системи. На практиці [8], враховуючи, що кредит європейської системи
складає від 25 до 30 астрономічних годин, заліковий кредит встановлюється в обсязі 36 академічних
годин (27 астрономічних годин) усіх видів навчального навантаження (крім державної атестації). У
такому разі річне навчальне навантаження студента становить не менше 60 залікових кредитів (на
семестр – 30, на атестацію (половина семестру) – 15 залікових кредитів).
Дана ціль була теж конкретизована. На даний час система кредитів розуміється не лише як
трансферна – очікується її подальший розвиток та трансформація в трансферно-накопичувальну систему.
Четверта ціль - сприяння мобільності шляхом подолання перешкод до ефективного здійснення
вільного пересування. Для цього студентам має бути забезпечений доступ до одержання освіти,
практичної підготовки та до супутніх послуг, а викладачам, дослідникам і адміністративному
персоналові – забезпечені визнання і зарахування часу, витраченого на провадження досліджень,
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викладання та стажування в європейському регіоні [4: 21]. Ця ціль залишається фундаментальною для
встановлення європейського простору вищої освіти. Щодо вітчизняної системи вищої освіти, проблема
мобільності вимагає окремого аналізу з огляду на спонукальні мотиви приєднання до Болонського
процесу європейських країн та України.
П’ята ціль - сприяння європейському співробітництву в забезпеченні якості освіти для розробки
адекватних критеріїв і методологій [4: 21]. Суттєво уточнена структура даної цілі – виокремлено три
рівні системи забезпечення якості: вищі навчальні заклади, країни, Європа в цілому. Встановлено, що
згідно принципам інституційної самостійності, обов'язкову відповідальність за гарантію якості вищої
освіти буде покладено на саму інституцію, тобто на кожен заклад освіти. Національні системи гарантії
якості мають містити: визначення відповідальності задіяних органів та інституцій; оцінювання програм
та інституцій, включаючи внутрішній доступ, зовнішній огляд, участь студентів та публікації
результатів; систему акредитації, сертифікат або відповідні інституції; міжнародну участь, співпрацю та
взаємне інформування. На європейському рівні пропонується встановити ряд стандартів, процедур і
вказівок щодо гарантії якості, а також дослідити та впровадити системи рівноправного розгляду та (або)
акредитації агенцій чи органів.
Берлінським комюніке для розглядуваної цілі встановлено найвищий пріоритет.
Шоста ціль - сприяння необхідним європейським поглядам у вищій освіті, особливо щодо розвитку
навчальних планів, міжінституційного співробітництва, схем мобільності, спільних програм навчання,
практичної підготовки і здійснення наукових досліджень [4: 21]. Дана ціль конкретизована шляхом
підтримки впровадження додаткових спецкурсів, курсів та програм з європейською тематикою або
орієнтацією, об'єднання навчальних ресурсів різних національних вищих закладів освіти та культурних
традицій для розвитку єдиних програм навчання. Підкреслена необхідність значного періоду навчання за
кордоном у межах програм спільних ступенів для багатомовності та розвитку мовної вправності, для
розкриття потенціалу студентів у контексті європейської єдності.
Додаткові цілі. Матеріали Берлінської конференції свідчать про появу нових, щонайменше чотирьох
цілей у Болонському процесі: соціальна згуртованість і відповідальність європейської вищої освіти за її
підвищення; посилення інтеграції науки та освіти; відкритість європейської освіти іншим регіональним
освітнім системам; розширення можливостей вищої освіти щодо забезпечення навчання протягом усього
життя.
Отже, Болонський процес динамічно розвивається, цілі розширюються, конкретизуються, змінюються
їх пріоритети. Динаміка процесу свідчить про зміну його суто економічної, ринкової, індустріальної
орієнтації, спрямованої на підвищення регіональної конкурентоспроможності європейської вищої освіти,
на соціальну, післяринкову, постіндустріальну орієнтацію у світовому освітньому просторі.
Цілі Болонського процесу за своєю суттю прийнятні для системи вищої освіти України. Вони не
загрожують збереженню, розвитку досягнень, традицій вітчизняної вищої школи та дозволяють їй
покращити якість освіти та привабливість на міжнародному ринку освітніх послуг.
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ЛЕКСИКОГРАФ ДМИТРО КВЕСЕЛЕВИЧ
У статті представлена наукова, викладацька і громадська діяльність доктора філологічних наук,
професора Дмитра Івановича Квеселевича
Дмитро Іванович Квеселевич – відома постать у сучасній лексикографічній науці. Його перу належать
дев’ять словників, дві монографії і більше 100 наукових статей з актуальних проблем мовознавства.
Д.І. Квеселевич народився 16 травня 1935 року в місті Житомирі в родині викладача іноземних мов
Івана Костянтиновича Квеселевича та Ксенії Антонівни. В сім’ї вже росла дочка Лідія (1928 р.). З
повагою і любов’ю згадував Дмитро Іванович своїх батьків, діда Костянтина Вікентійовича і бабусю
Яніну Андріївну, від яких він навчився польської мови. Його рідні були інтелігентними, скромними,
працелюбними людьми. Батько викладав англійську
та німецьку мови в Житомирському
сільськогосподарському інституті і одночасно вів уроки англійської мови в середній школі № 23, мати
працювала технічним секретарем у цьому ж інституті, часто хворіла і в сорокасемирічному віці померла.
Іван Костянтинович був для сина більше, ніж батьком. У суворі воєнні роки, коли родина залишалася
на окупованій території, де не працювали школи, він сам почав учити сина, став його першим учителем.
Саме таким, першим і головним учителем, залишився батько для Дмитра Івановича на все життя. Після
визволення Житомира Дмитро пішов учитися у початкову школу № 8 одразу в третій клас. В
автобіографії Д.І. Квеселевич писав: "за перші два класи мене підготував вдома батько" [1]. Вже коли
Дмитро Іванович був доктором наук, професором, коли колеги і студенти з захопленням відзначали його
блискуче володіння англійською мовою, він скромно згадував батька, який вільно володів англійською і
німецькою мовами і при цьому вважав, що цього мало для справжнього філолога.
Після року навчання у школі № 8 Дмитро Квеселевич перейшов у Житомирську середню школу
№ 25, яку закінчив у 1952 році. У школі навчався на "відмінно", цікавився мовами і літературою, багато
читав, тут він вступив до лав комсомолу. Дмитро мав хист до малювання. В родинному архіві збереглися
його чудові акварелі. Під час відпочинку в Артеці хлопець зустрів художника, який помітив у ньому
талант і написав його батькам у Житомир, що цей талант обов’язково слід розвивати. Дмитро мріяв
поїхати до Ленінграда, щоб вчитися живопису, та життєві обставини склалися інакше: матері не було,
батько хворів, сім’я жила надзвичайно скромно, щоб утримувати студента в далекому Ленінграді. І
Дмитро прийняв рішення вчитися на факультеті іноземних мов у Житомирі. За блискучі успіхи у
навчанні студенту Квеселевичу була призначена Сталінська стипендія. Ці гроші були суттєвим
поповненням сімейного бюджету, давали змогу лікувати батька. В інституті серед викладачів Дмитра
Івановича були Р.Г. Зятковська (пізніше вона працювала у Київському інституті іноземних мов),
М.Г. Горкун, Н.П. Козлова. Важливу роль у його долі, за словами В.П. Сасіної, відіграла В.Б. Півненко,
яка вела курс теоретичної граматики. Вона зацікавила допитливого юнака мовознавчою наукою,
допомогла йому повірити у себе. Його наукову роботу В.Б. Півненко направила для рецензії до проф.
Б.О.Ільїша у Ленінград. Усі хвилювалися: як оцінить професор з великого наукового центру роботу
студента з невеличкого міста в Україні? Невдовзі з Ленінграда прийшла позитивна рецензія. Шлях у
науку було розпочато. В інституті студент Квеселевич став членом Комуністичної партії, закінчив
інститут з відзнакою.
У 1956 році молодий учитель Д.І. Квеселевич поїхав за розподілом у місто Коростишів, де працював
вчителем англійської мови у середній школі № 2. У грудні 1956 року Д.І. Квеселевич був відкликаний до
Житомира, де очолив лекторську групу обкому ЛКСМ України, а в червні 1959 року за відрядженням
Генерального Штабу Збройних Сил СРСР поїхав до Іраку, де працював перекладачем у Багдаді у складі
військової місії. За цю роботу він отримав подяку в наказі Міністра Збройних Сил СРСР Маршала
Р.Я. Малиновського. А після повернення на батьківщину, у серпні 1961 року, Д.І. Квеселевич був
зарахований на посаду викладача кафедри англійської мови факультету іноземних мов Житомирського
державного педагогічного інституту і більше жодного разу не міняв місця роботи. Записи в його
трудовій книжці засвідчували зростання фахової майстерності від викладача до доктора наук, професора,
завідувача кафедри [1]. На початку 60-их років на філологічному факультеті здійснювалася підготовка
спеціалістів широкого профілю: вчителів української мови і літератури та іноземної мови, російської
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мови і літератури та іноземної мови [2:43], а на фізико-математичному факультеті – фізиків з другою
спеціальністю "Англійська мова" [2:54]. Англійську мову на філологічному та фізику англійською мовою
на фізико-математичному факультетіі викладав Д.І. Квеселевич. Як фахівець високого рівня
Д.І.Квеселевич надавав теоретичну і практичну допомогу в оволодінні англійської мовою молодим
викладачам. У цей час у коло його наукових інтересів входять російсько-англійські відповідники
фізичних термінів, він замислюється над критеріями складання російсько-англійського словника.
Починається справа усього життя – лексикографічна робота.
Більше 20 років працював Д.І. Квеселевич над найбільшим зі своїх словників. У 1998 році у
видавництві "Русский язык" вийшов з друку російсько-англійський фразеологічний словник, в який
увійшло сім тисяч фразеологічних одиниць та більше дев’яти тисяч прикладів контекстуального їх
перекладу, близько тисячі творів російської літератури стали джерелами для ілюстрації уживання
фразеологізмів. Це художня, публіцистична, епістолярна та мемуарна література. В анонсі до словника
видавці зазначають: "Це перший російсько-англійський фразеологічний словник подібного обсягу, а його
автор Дмитро Квеселевич – видатний спеціаліст у галузі фразеології, який усе життя присвятив
дослідженню цієї теми"[3].
Шляхом до словника були роки наполегливої праці, численні наукові розвідки, зокрема "Отбор
словника и принципы построения русско-английского фразеологического словаря" (1969 р.),
"Фразеологизмы-омонимы и омофразы (1971 р.), "О некоторых критериях проявления полисемии и
омонимии фразеологических единиц (ФЕ) в лексикографической практике" (1972 р.), "К вопросу о
фразеологизмах-интенсификаторах (на материале английской и русской фразеологии) (1972 р.), "Объем
фразеологии и структурные принципы русско-английского фразеологического словаря" (1972 р.),
"Основные проблемы лексикографической разработки фразеологии в русско-английском
фразеологическом словаре" (1975 р.), "Контрастивное сопоставление фразеологических сочетаний в
русской и английской биологической терминологии " (1980 р.).
Помітною подією у науковій діяльності Д.І. Квеселевича став вихід з друку у 1975 році посібника для
студентів-іноземців "700 Russian Idioms And Set Phrases", у якому він зробив переклад російських
фразеологізмів англійською мовою.
Наукову роботу Д.І. Квеселевич органічно поєднував з викладацькою та громадською діяльністю. З
особової справи Д.І. Квеселевича відомо, що він читав курси англійської мови і лексикології, теорії і
практики перекладу, порівняльної типології англійської та російської мови, керував дипломними
роботами студентів, багато уваги приділяв випускам стінної газети факультету іноземних мов "Лінгвіст",
керував студентським науковим гуртком художнього перекладу. Активною учасницею цього гуртка була
студентка Ірина Гойко, яка під керівництвом Д.І.Квеселевича підготувала дипломну роботу (нині Ірина
Володимирівна очолює кафедру іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана
Фоанка).
Результатом наукових пошуків Д.І. Квеселевича став захист дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата філологічних наук, який відбувся 6 жовтня 1976 року в Києві в інституті мовознавства імені
О.О. Потебні. Вже як кандидат філологічних наук Д.І. Квеселевич продовжував активну науковометодичну роботу. Він проводив заняття в університеті педагогічних знань, виступав у Житомирі та
області на "серпневих читаннях", надавав шефську допомогу англійським мовникам Житомирської
середньої школи № 26, Черняхівської середньої школи № 1. Свій досвід викладання англійської мови у
студентській аудиторії Д.І. Квеселевич узагальнював і робив надбанням широких педагогічних кіл ("З
досвіду організації позааудиторної роботи студентів іноземних мов з англомовним газетноінформаційним матеріалом" (1979), "Пояснення суті інтеграції англійського словосполучення у процесі
роботи над газетним матеріалом у старших класах середньої школи" (1981) та ін.). У цей час
Д.І. Квеселевич вів значну громадську роботу, він неодноразово обирався у склад партійного бюро
факультету іноземних мов.
Та головним захопленням Дмитра Івановича була наука. Він досліджував інтеграцію словосполучень
у слово в сучасній англійській мові, брав участь у всесоюзних та республіканських конференціях, де
виступав з результатами наукових розвідок про зміни в семантиці, будові та функціонуванні
словосполучень англійської мови. Д.І. Квеселевич активно співпрацював з науковим журналом
"Мовознавство", де вмістив статті "Про деякі суміжні з полісемією явища в англійській мові" (1978, №
3), "До питання про інтеграцію словосполучення у складне слово (на матеріалі англійської мови)" (1981,
№ 1). Вченого запрошували до участі у наукових збірках "Науково-технічний прогрес і проблеми
термінології" (Київ), "Теорія і практика перекладу" (Київ), "Питання фразеології (Самарканд), "Нариси з
контрактивної лінгвістики" (Київ).
У квітні 1981 року на адресу наукової частини Житомирського педагогічного інституту надійшов
відгук про стан наукового дослідження, що здійснюється доцентом Д.І. Квеселевичем [1]. Відгук був
підписаний завідувачем відділу романо-германських мов Інституту мовознавства АН УРСР імені
О.О. Потебні професором Ю.О. Жлуктенком. У документі містився висновок про плідну роботу
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Д.І. Квеселевича, констатувалося, що дослідження інтеграції словосполучення в складне слово в сучасній
англійській мові виконане на шістдесят відсотків. Для завершення дослідження і написання докторської
дисертації з 1 вересня 1981 року Д.І. Квеселевич перейшов на посаду старшого наукового співробітника
[1]. Результати наукових пошуків висвітлювалися Д.І. Квеселевичем у ряді статей ("Деякі питання
перекладу фразеологізмів в цитатах, що ілюструють російсько-англійський фразеологічний словник"
(1982), "Класифікація інкорпорованих складних слів (на матеріалі англійської мови)" (1982),
"Класифікація атрибутів у світлі структурно-функціональної теорії інформації"(1984), "Інтеграція
англійського словосполучення у складне слово (на прикладі моделей adjunct +N,A + N)" (1985) та у
монографії "Інтеграція словосполучення в сучасній англійській мові", що вийшла друком у Києві у
видавництві "Вища школа" у 1983 році.
Логічним завершенням такої наполегливої праці дослідника став захист докторської дисертації, який
відбувся у Києві перед спеціалізованою радою університету ім.Т.Г. Шевченка, і 15 серпня 1986 року
Д.І. Квеселевичу був присуджений науковий ступінь доктора філологічних наук.
Дмитро Іванович був справжнім вченим і викладачем. На його лекціях панувала атмосфера співпраці,
він щедро ділився своїми знаннями і одночасно заохочував до творчої думки, ініціативного пошуку. Тут
не було місця байдужості, тут тиша, в якій студенти ловили кожне слово метра, змінювалась живим
діалогом мудрого наставника і допитливої молоді. Під керівництвом Д.І. Квеселевича чимало студентів
розпочало свій шлях у науку. Його студенти ставали його дипломниками, а згодом – його аспірантами, з
багатьма з них він друкував у співавторстві наукові статті. Разом з Е.Ф. Малиновським вони підготували
статтю для збірника "Теорія і практика перекладу" "Заметки о простом повторе в русском и английском
языках" (1983), разом з О.В. Плотніковою – статтю "Специфічні класи номінації в сучасному
англійському мовленні", для журналу "Мовознавство" (1988), разом з О.В. Вознюком і Л.О. Кушніруком
для Вісника Житомирського інженерно-технологічного інституту – статтю "Семантичний простір: міф
чи реальність?"(1999) та інші.
Гостинним і привітним, наповненим життям був дім Дмитра Івановича. Тут зростали і виховувалися
чотири дочки і син Костянтин, названий на честь діда. Старша дочка Ганна Дмитрівна пішла дорогою
батьків. Вона закінчила Московський університет ім. Ломоносова за спеціальністю "Класична
філологія", захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук, нині очолює
кафедру зарубіжної літератури Астраханського державного університету, виховує двох синів і дочку.
Ірина Дмитрівна закінчила Київський університет імені Т.Г. Шевченка, теж захистила кандидатську
дисертацію. Вона філософ. Нині працює заступником директора з наукової та навчально-методичної
роботи Відокремленого підрозділу Європейського університету в м. Житомирі, завершує докторську
дисертацію. В її родині ростуть і виховуються дві дочки і син. Оксана Дмитрівна також обрала професію
батьків. Вона закінчила Житомирський педагогічний університет за спеціальністю "Англійська мова і
література та соціальна педагогіка", працює в бібліотеці і на викладацькій роботі, виховує дочку і сина. В
неї добра душа, обдароване поезією серце і вправні до малювання руки. Усе це неабиякий спадок від
батька. Найменша з дочок Ольга Дмитрівна весь час живе разом з батьками, дбає про них і про свого
сина. Улюбленцем у родині завжди був і залишається син Костя. З дитинства він мріяв про море і
кораблі, нерідко відтворював їх на своїх малюнках (мабуть, і йому генами передався від батька хист до
малювання). Море покликало юнака далеко від рідної домівки, і тепер він ходить у плавання, живе серед
морської стихії, дослужився до першого помічника капітана. Та ніколи не забуває Костянтин Дмитрович
привітного батьківського вогнища, разом з дружиною і сином приїздить у відпустку, надсилає телеграми
з найвіддаленіших куточків світу.
Справжнім другом, вірним соратником усе життя була для Дмитра Івановича його дружина
Валентина Петрівна Сасіна, яка після закінчення Першого Ленінградського інституту іноземних мов
незмінно працює на факультеті. Їх поєднала англійська філологія, любов до науки і глибока
спорідненість душ, таких далеких від буденщини, від заздрощів і пліток, таких щирих і відкритих людям.
Зі спогадів В.П. Сасіної відомо, що вони підтримували тісні дружні зв’язки з родиною відомого поетаперекладача Бориса Тена (М.В. Хомичевського), були бажаними гостями в його домі. Під час зустрічей
дружина поета Нара Леонтіївна грала на роялі, поет читав гомерівські рядки у власному перекладі
українською мовою, Дмитро Іванович під звуки гітари читав свої вірші, Валентина Петрівна була
вдячним слухачем.
Народивши п’ятеро дітей і ставши матір’ю-героїнею, Валентина Петрівна не обмежила свого життя
лише родинним колом. Вона завжди вела активну викладацьку, наукову і організаторськоадміністративну роботу, багато років керувала клубом інтернаціональної дружби, була завідувачем
кафедри англійської мови (1979-1981 рр.), пізніше очолила кафедру англійської філології (1982-1987 рр.).
Нині вона є одним із старіших викладачів факультету іноземних мов, берегинею його традицій.
Дмитро Іванович і Валентина Петрівна прожили разом сорок два роки і були не тільки чоловіком і
дружиною, а ще й однодумцями. Разом вони підготували чимало наукових праць, серед яких два
словники (М., 1990, 2001), навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України,
60

Н.К. Місяць. Лексикограф Дмитро Квеселевич

"Практикум з лексикології "Сучасної англійської мови" (Житомир, 2000), статті "Функціональне поле
комунікативів англійської мови" (Тюмень, 1989), "Парадигматична функція питальних комунікативів
англійського розмовного мовлення (М., 1991), "Однослівні ідіоми в українській та англійській мовах"
(К., 1995), "Linguocultural Aspects of Compiling" A Dictionary of Unconventional Russian" (К., 1996).
У полі зору цих вчених і викладачів завжди були питання організації навчального процесу. Разом з
колегами вони підготували методичні матеріали і поради, зокрема, "Методичні розробки з англійської
мови для студентів сільськогосподарських вузів" (Житомир, 1984), "Методичні рекомендації і розробки з
практики перекладу на допомогу студентам старших курсів і вчителям англійської мови" (Житомир,
1987). Д.І. Квеселевич постійно працював над удосконаленням вузівської методики. Він розмірковував
над наступністю рівня комунікативної достатності у викладанні іноземної мови у вузі та середній школі"
(виступ на обласній науково-практичній конференції "Шляхи і форми вдосконалення підготовки вчителя
до роботи в сільській школі"), розробляв методику комплексно-порівняльного вивчення системи виду і
часу англійського дієслова на початковому етапі навчання (виступ на Y-їй науковій конференції
ЖВУРЕ), дбав про підвищення викладу навчального матеріалу з англійської мови (виступ на обласній
науково-практичній конференції "Інститут – школі"), розглядав основні аспекти апроксимальноаналітичного методу навчання іноземних мов.
Враховуючи плідну наукову роботу та науково-методичну діяльність Д.І. Квеселевича, 26 квітня 1989
року Вища атестаційна комісія СРСР присвоїла йому вчене звання професора.
Професор Д.І. Квеселевич продовжував активну лексикографічну роботу. Разом з дружиною
В.П. Сасіною він уклав "Російсько-англійський словник вигуків і релятивів", що вийшов друком у
Москві в 1990 році. У словнику міститься близько 900 мовних одиниць: 800 вигуків і елятивів та 100
звуконаслідувальних слів, які ілюструються цитатами з художньої літератури. Адресований словник
перекладачам та фахівцям у галузі англійської мови.
У 1992 році Д.І. Квеселевич очолив кафедру англійської філології. Разом з ним тут працювали
ветерани факультету іноземних мов доцент В.П. Сасіна і ст. викладач О.П. Підкоритова, доцент
А.В. Сингаївська, колишні студенти Дмитра Івановича, що захистили дисертації і виросли у доцентів,
І.М. Василюк та А.Е. Левицький, старші викладачі І.Т. Місик, З.Б. Ісаакян, колишні аспіранти Дмитра
Івановича І.Е. Сніховська та І.М. Рудик [4:58].
У 1992 році в інституті було відкрито аспірантуру з п’яти спеціальностей [4:12]. В ній під
керівництвом професора Д.І. Квеселевича почали свої наукові дослідження
В.Ю. Бикова,
О.В. Муравйова, О.В. Воловнікова, А.Г. Соколовський, І.М. Рудик, Л.Ф. Соловйова, Т.М. Онопрієнко,
В.Л. Виговський, І.Е. Сніховська, Л.І. Павленко, Л.М.Чумак, Н.П. Курінна, І.Б. Панченко. Під керівництвом професора Д.І. Квеселевича випускник факультету А.Е. Левицький захистив кандидатську,
а пізніше докторську дисертації. Кандидатські дисертації захистили також І.М. Рудик, Л.Ф. Соловйова,
Т.М. Онопрієнко. А перша аспірантка Дмитра Івановича, яка успішно захистила дисертацію,
Н.О. Курносова нині працює в Житомирському державному інженерно-технологічному інституті.
За багаторічну (більше тридцяти років) і сумлінну працю у 1992 р. Д.І. Квеселевич був нагороджений
медаллю "Ветеран Праці".
З ініціативи та за активною участю професора Квеселевича у 1995 році на факультеті іноземних мов
було розпочато підготовку фахівців з додатковою спеціальністю "Переклад" [4:23]. Кафедра англійської
філології під керівництвом професора Д.І. Квеселевича стала ініціатором проведення Всеукраїнської
науково-практичної конференції на тему "Функціональна семантика слов’янських і германських мов"
(1995), а також ініціатором видання збірок наукових праць "Питання германської філології та методика
викладання германських мов" (1996), "Актуальні питання романо-германської філології (дослідження
молодих вчених)" (1997), участь у яких брали науковці Києва, Харкова, Одеси, Сум [2:59].
Цікавою і надзвичайно напруженою була робота Дмитра Івановича у цей період його життя. Він
працював відповідальним редактором "Вісника Житомирського педагогічного університету", який мав
державну реєстрацію Міністерства інформації України (1999). За час роботи у "Віснику" Д.І. Квеселевич
відредагував близько 500 статей, майже до всіх підготував анотації англійською мовою. Він виступав як
опонент на захистах кандидатських і докторських дисертацій, входив до складу спеціалізованих рад
(Київський лінгвістичний університет і Харківський університет імені Каразіна), працював у складі
оргкомітетів багатьох наукових конференцій, рецензував статті та монографії. Провідні мовознавчі
видавництва України і Росії укладали з ним договори про співпрацю, замовляли йому словники. У 2002
році в Москві у видавництві "Астрель" вийшов друком "Современный русско-английский
фразеологический словарь", що містив більше п’яти тисяч фразеологізмів сучасної російської мови.
І водночас Дмитро Іванович залишався коректною, шанобливою у стосунках з колегами і студентами
людиною. Він любив людей і поважав їх незалежно від віку, посади, звань та титулів. Одного разу до
нього підійшла студентка третього курсу. Вона тримала в руках фразеологічний словник і попросила
розписатися на форзаці на згадку про те, що її вчив професор Квеселевич. Дмитро Іванович своїм трохи
нерівним, але розбірливим почерком написав: "Аллочке с глубоким уважением и пожеланием успехов
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от составителя". Дівчина і її однокурсники були здивовані: "За що ця розумна, усіма шанована людина
глибоко поважає студентку третьокурсницю?" А відповідь проста. Це його життєва позиція – поважати
людину!
Постать Д.І. Квеселевича займає помітне місце серед учених України і Росії, серед викладачів
педуніверситету, інших вищих навчальних закладів Житомира. Його знали на всіх факультетах, у всіх
підрозділах. До нього можна було підійти за порадою, з ним можна було поговорити на актуальні теми
сучасного мовознавства, і не тільки, до нього можна було прийти за рідкісною книжкою. У поводженні з
рідними Дмитро Іванович був людиною доброю, лагідною, з тонким почуттям гумору. Жодному з дітей
не нав’язував своїх поглядів і переконань, усім давав повну свободу, проте у важку хвилину мовчки
підставляв батьківське плече, без докорів і образ підтримував.
Дмитро Іванович був абсолютно безкорисливою людиною. Скромний і невибагливий у побуті, в
одязі, в їжі, він завжди знаходив можливість придбати хорошу книжку, поїхати на наукову конференцію.
Головною пристрастю у житті Д.І. Квеселевича завжди була лексикографія. Вдома, у його робочому
кабінеті, куди не глянь – усюди рівненькі стовпчики карток, численні папки з матеріалами до словників,
акуратно розкладені роботи аспірантів. Узимку, ще до шостої ранку, коли скрізь темно, в кабінеті вже
світилося і над друкарською машинкою, над паперами і книжками вже священнодіяв поліський Даль.
У 1999 році з нагоди ювілею Житомирського педагогічного університету Д.І. Квеселевич був
нагороджений медаллю "Відмінник народної освіти", у цьому ж році Американський біографічний
інститут визнав його Людиною року за видатні успіхи в дослідженні проблем лексикографії, а в 2000
році ця ж установа представила Д.І. Квеселевича до вручення "Медалі Честі" [2:58].
Серед лінгвістів кажуть, що у того, хто створив словник, смерті не буває. В активі Д.І. Квеселевича
сім виданих словників, два зданих у видавництва і величезна архівна спадщина, яка ще буде
упорядкована у посмертні видання.
Він не думав умирати, хоча боліли ноги і лікарі пророкували найгірше. Він був сповнений творчих
задумів та планів, навіть у лікарні давав дружині вказівки, що треба передати аспірантам, як відповісти
на службові листи. Він виношував проведення Міжнародної наукової конференції з проблем
лексикографії. В його паперах залишилися записи про склад оргкомітету, про тему конференції, її секції.
Він жив за своїм життєвим кредо: ніколи не зупинятися! Його зупинила смерть.
Товста папка особової справи Д.І. Квеселевича зберігається в архіві педуніверситету. Останній запис
в ній сумний і болючий: "Вивести із списків працівників університету Квеселевича Дмитра Івановича,
доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри англійської філології, у зв’язку зі смертю
22.02.2003 р." Похований Д.І. Квеселевич у Житомирі на російському кладовищі поряд з батьками.
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В статье представлена научная, преподавательская и общественная деятельноять доктора
филологических наук, профессора Дмитрия Ивановича Квеселевича.
Misyats N.K. Lexicographist D. Kveselevych.
The article presents scientific, teaching and public activities of professor Dmytro Ivanovych Kveselevych.
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
У статті розглядається питання репрезентації англійської літератури та науки у культурному тлі
роману О.С.Пушкіна "Євгеній Онєгін".
Английский язык и культура уже в первой трети девятнадцатого века заняли прочные позиции в
жизни русского общества. Известно, что наиболее полно и чётко процессы, происходящие в жизни того
или иного этноса, отображает литература. Рассмотрим представленность английской культуры в
"энциклопедии русской жизни" - романе в стихах "Евгений Онегин " А.С. Пушкина.
Цель статьи – показать на материале романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" представленность
английской культуры в русской литературе Х1Х века.
В романе, помимо базовой, русской, представлено 5 языковых стихий : латынь, французский,
английский, итальянский, немецкий. Из английского языка наблюдались:
а) цитаты и аллюзии
"Poor Yorick!" - молвил он уныло" - "Бедный Йорик! - цитата из "Гамлета" Шекспира. Онегин
характеризуется в проекции на творчество Байрона: "Как Child-Harold, угрюмый, томный, В гостиных
появлялся он" "Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в задумчивую лень", эпиграф к VIII главе: Fare
thee well, and if for ever, Still for ever fare thee well"Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай" фрагмент из "домашних сочинений" Байрона 1816 года.
б) реалии быта
1/ названия еды: "Пред ним roast-beef окровавленный", Beef-steaks, 2/ внешний вид: "Как dandy
лондонский одет".
Дендизм возник в англии. Денди – не просто человек высшего общества, законодатель моды.
Дендизм – это вся манера жить, а живут ведь не одной только материально видимой стороной. Это –
"манера жить", - вся составленная из тонких оттенков.
Джордж Броммель – знаменитый английский денди, знакомый Байрона и современник Пушкина,
изобретатель дендизма.
Денди – герой праздной элегантности. Он не стремится делать карьеру и этим привлекает к себе
внимание. Он не принимает правил, царящих в обществе, но его протест не выходит за рамки
дозволенного. Он привлекает к себе внимание, раздражая общественное мнение.
Ю.М. Лотман отмечает: "Дендизм, прежде всего, - именно поведение, а не теория или идеология".
Онегин в театре наводит лорнет на ложи незнакомых дам. По замечанию Ю.М. Лотмана,
"оскорбительная для света манера держаться, "неприличная" развязность жестов, демонстративный
шокинг – все формы разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни
был свойствен Байрону".
Характерный признак бытового дендизма – элегантная поза разочарования и пресыщенности.
В Россию разочарованность пришла с увлечением Байроном. Пушкин называет это английским
сплином или русскою хандрою, которая овладела понемногу Онегиным.
в) настроение
"Подобен англицкому сплину".
Английская литература и наука занимают определённое место в культурном фоне романа.
"Она влюблялася в обманы... Ричардсона", "Жена ж его была сама От Ричардсона без ума", уже
упомянутая цитата из Шекспира, "…вот Прадт, вот W.Skott, Гиббон, "Зато читал Адама Смита" известный экономист, труды которого высоко ценил Пушкин.
Особый интерес представляют многократные обращения к личности и произведениям Д. Байрона.
Великий русский поэт характеризует его с глубоким уважением и симпатией: "По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной", "внук Аполлона", "Гордости поэт". Главный герой романа также
характеризуется через творчество Байрона: "Как Child-Harold, угрюмый, томный, В гостиных появлялся
он", Онегин, "певцу Гюльнары подражая, сей Геллеспонт переплывал", "Москвич в Гарольдовом плаще",
в доме Онегина висит портрет лорда Байрона. "Лорд Байрон прихотью удачной Облек в унылый
романтизм И безнадежный эгоизм", "Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в задумчивую лень". А.С.
Пушкин использует фрагмент из "Домашних произведений" 1816 г. в качестве эпиграфа к VIII главе, а
также упоминает отдельные произведения Байрона - "Певца Гяура и Жуана".
© Іванова Л.П., 2004
63

Вісник Житомирського університету. Випуск 17. Філологічні науки

А.С. Пушкин посвятил великому английскому поэту статью "О Байроне и о предметах важных", в
которой, в частности, писал: "Род Байронов один из самых старинных в английской аристократии,
младшей между европейскими, произошел от норманца Ральфа де Бюрон (или Бирона), одного из
сподвижников Вильгельма Завоевателя. Имя Байронов с честью упоминается в английских летописях.
Лордство дано их фамилии в 1643 г. Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более, чем
своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от
них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему мелочные
оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молве".
А.С. Пушкин пытался понять, как сформировался характер "гордого поэта": "Странности лорда
Байрона были частью врожденные, частью им заимствованы. Мур справедливо замечает, что в характере
Байрона ярко отразились и достоинства и пороки многих из его предков: с одной стороны, смелая
предприимчивость, великодушие, благородство чувств, с другой - необузданные страсти, причуды и
дерзкое презрение к общему мнению"... "обстоятельство, по-видимому, маловажное имело столь же
сильное влияние на его душу. В самую минуту его рождения нога его была повреждена - и Байрон
остался хром на всю свою жизнь. Физический сей недостаток оскорбил его самолюбие. Ничто не могло
сравниться с его бешенством, когда однажды мистрис Байрон выбранила его хромым мальчишкой. Он,
будучи собой красавец, вообразил себя уродом и дичился общества людей, мало ему знакомых, опасаясь
их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех
упражнениях, требующих силы физической и проворства".
Современники сопоставляли роман "Евгений Онегин" с "Дон Жуаном" Байрона. А.С. Пушкин пишет
А.А. Бестужеву-Марлинскому: "... ты смотришь на "Онегина" не с той точки, все-таки он лучшее
произведение мое. Ты сравниваешь I главу с "Дон Жуаном" - никто более меня не уважает "Дон
Жуана"..., но в нем нет ничего общего с "Онегиным". Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и
сравниваешь ее с моею и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня
сатира? О ней и помину нет в "Евгении Онегине"... если уж и сравнивать "Онегина" с "Дон Жуаном", то
разве в одном отношении: кто милее и прекраснее (gracieuse): Татьяна или Юлия?".
А.С. Пушкин сравнивает Байрона с Шекспиром и критикует драматургию первого. В письме Н.Н.
Раевскому-сыну он пишет на французском языке: "Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик!
Байрон, который создал всего-навсего один характер..., этот самый Байрон распределил между своими
героями черты собственного характера, одному он придал свою гордость, другому свою ненависть,
третьему - свою тоску и т. д. и таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного,
создал несколько ничтожных - это вовсе не трагедия".
В письме к Вяземскому А.С. Пушкин характеризует творческий путь Байрона в целом: "Гений
Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая Каина, он уже не тот пламенный
демон, который создал "Гяура" и "Чильд Гарольда". Первые две песни "Дон Жуана" выше следующих.
Его поэзия видимо изменялась. Он весь создан был навыворот; постепенности в нем не было; он вдруг
созрел и возмужал - пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились - после четвертой
песни Child-Harold Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим
талантом".
Интересно, что в творческом сознании А.С. Пушкина образ Байрона неоднократно связывается с
образом Наполеона, по всей вероятности, потому, что они были властителями дум той эпохи. Этот факт
отразился и в обстановке кабинета Онегина, и в поэтическом творчестве, так, в стихотворении "К морю"
читаем:
Одна скала гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы;
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений,
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Исчез оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
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Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуч, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел.
Байрон погиб в возрасте 36 лет в греческих Мисолонгах, сражаясь за свободу Греции. Узнав об этом,
Пушкин сделал короткую запись в дневнике: "1824 19/7 avr. mort. De Byron (1824 19/7 апреля умер
Байрон). Окружающие ждали, что Пушкин из Одессы, где он тогда находился, откликнется на это
событие каким-нибудь мощным произведением, однако этого не произошло. Тем не менее образ и
творчество Байрона, как следует даже из нашего краткого описания, привлекали внимание великого
русского поэта всю его жизнь. В годовщину смерти Байрона, 7 апреля 1825 года, находясь в
михайловской ссылке, Пушкин заказывает священнику села Вороничи Лариону Раевскому по прозвищу
"Шкода" обедню "за упокой души раба божия боярина Георгия".
Таким образом, образованные люди России уже в первой трети девятндцатого века освоили
английский язык и культуру. Интерес, уважение к английскому народу сохранились и развиваются по
сей день.
Матеріал надійшов до редакції 2.04.2004 р.
Іванова Л.П. Представленность английской культуры в русской литературе XIX века.
В статье рассматривается вопрос репрезентации английской литературы и науки в культурном фоне
романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин". Ключевые понятия: представленность английской культуры,
культурный фон.
Ivanova L.P. Representing English Culture in the Russian Literature of the XIXth Century.
The article deals with representing English literature and culture in the cultural background of A.S. Pushkin's
novel "Yevgeniy Onegin". Key words: representing English culture, cultural background.
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РОЛЬ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена встановленню ролі категоріальної семантики у процесі функціонування
номінативних одиниць сучасної англійської мови з позицій когнітивної лінгвістики.
Проблема зміни статусу мовних одиниць відноситься до найбільш актуальних у сучасній лінгвістиці
[1; 2; 3; 4]. Метою цього дослідження є встановлення ролі категоріальної семантики номінативної
одиниці в процесі її функціонування.
Функціональні відмінності проявляються у номінативних одиницях не тільки те, як у інших знакових
утвореннях. Їм властиві відмінності й у категоріально-семантичному аспекті. Тут проявляється
різноманітність, що виникає унаслідок певного відношення знаків до того, що вони позначають, до
об’єктів дійсності та понять про них. Тому, номінативні одиниці мають різний функціональносемантичний потенціал і відображають різноманітні категоріальні сутності. Вони передають поняття, які
таким чином можуть бути класифіковані як ті, що відрізняються за своїми когнітивними й
ономасіологічними показниками. Категоріальна класифікація номінативних одиниць відображає на
більш високому рівні абстракції основні мисленнєві категорії людської свідомості: ПРЕДМЕТ, ПОДІЯ,
СТАН, ДІЯ, МІСЦЕ, ЗАСІБ, ПРИНАЛЕЖНІСТЬ, КІЛЬКІСТЬ [5:54; 6:29]. На більш високому рівні
абстракції одиниці номінації поділяються на субстантиви, вербалії, модифікатори, кваліфікатори,
конектори [3:194]. Такий підхід дає більш повну та системну картину функціональних особливостей
номінативних одиниць сучасної англійської мови.
До номінативних одиниць, які реалізують поняття (ідеї, концепти), ми відносимо лексичні одиниці (у
тому числі, аналітичні), фразеологічні одиниці, підрядні частини складнопідрядних речень, окремі
морфеми та фонеми, які під час свого реального функціонування набувають здібності відображати ті чи
інші поняття (ідеї, концепти), що формуються на когнітивному (тезаурусному) рівні структури мовної
особистості. Граматико-парадигматичні, семантико-синтаксичні та асоціативні відношення, в які між
собою вступають компоненти "вербальної мережі", є відображенням іерархічно-координативних
відношень у тезаурусі носія мови.
Запропонований аналіз передбачає розгляд одиниць номінації в їх розвитку. Крім цього, підкреслимо
й динаміку людського мислення, яка знаходить швидке та максимально адекватне відображення у
функціональних характеристиках мовних одиниць. Таким чином, людське мислення, як і реальний світ, з
одного боку, а також мова, з іншого боку, як взаємопов’язані сутності не стоять на місці, а знаходяться у
постійному русі, видозмінюючись як формально, так і змістовно. Разом з цим, ми стверджуємо існування
основних положень, що характеризують як мислення людини, так і стан реального світу, а також мову на
певному зрізі її розвитку. Цей своєрідний парадокс між часовим та позачасовим, динамічним і
стабільним, актуальним і потенціальним характерний усьому живому. Оскільки мова є сутністю
породження певного соціуму, то й їй також.
Якщо ми отримуємо нову інформацію, яка не має для нас ніякого іншого вираження крім мовного, ми
конструюємо поняття про неї, поповнюючи свою свідомість, розвиваючи мислення, а, отже, систему
одиниць номінації. Неконтактне представлення може бути помилковим, якщо предмет, явище, стан,
якість, дія являють собою певний інтерес для індивідуума, пов’язаний з його потребами як особистості,
то він так чи інакше вступить з ним в контакт і на практиці перевірить правильність свого судження.
Унаслідок цього процесу можуть бути внесені корективи в концептуальну структуру свідомості цього
індивіда чи соціуму в цілому.
Знання ж, що зафіксовані у мові, не повністю тотожні системі знань, відображеній в інтелекті
людини. Номінативні одиниці тільки через свої значення співвідносяться зі знанням, яке існує на
понятійному рівні. Однак ці відповідності не є на 100% дзеркальними, оскільки одна одиниця може
відповідати декільком поняттям і навпаки. Таким чином, система понять не являє собою всі знання,
якими індивід володіє, а лише є одним із рівнів його організації, де воно представлено у найбільш
узагальненому й абстрагованому вигляді. У цілому питання теорії мовного значення і функціонування
мови пов’язані із вивченням особливостей представлення знань у мові, а саме, з когнітивною діяльністю
людини. Отже, найбільші відмінності та "неудосконалення" мови як когнітивної системи локалізовані в
лексиці [7:75].
Категоріальна класифікація дозволяє представити одиниці номінації у формі ментальних просторів. Їх
структура детермінована функцією номінативних одиниць – їх репрезентантів - у мовленні. Крім цього,
вони являють собою феномени людського пізнання та пов’язані з питаннями обробки знань і
формалізації міркувань. Ментальні простори використовуються для об’єднання тієї чи іншої
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різновидності інформації. Простори породжують і акумулюють інформацію у процесі обробки
висловлювань [8:xxxv, xxxvii]. Ментальні простори відносно замкнені, володіють відносно невеликою
зовнішньою структурою та співвідносяться між собою за допомогою конекторів [8:xxiv, 18-22].
Зв’язок ментальних просторів можливий і на основі певних аналогій типу "a chimpanzee is a tennis
ball", коли у когнітивному файлі носіїв мови взаємодіють неідентичні простори. Так же формуються
аналогії на основі чогось спільного для них, частіше всього певних якостей, рис [9:83-84]. У результаті
близькості концептуальних структур (полів) полегшується процес метафоризації [10]. Ментальні же
моделі, співвідносячи слова з реальним світом, створюють ментальні світи. Їх конфігурація складає
модель світу, висловлювання, тексту або ж дискурсу.
Ментальний простір реконструюється для упорядкування й оцінки того, що сприймається. При цьому
відбувається накладання тих чи інших ментальних просторів на основі певної спільності: Доріан Грей
займає місце в ментальному просторі портрета та в ментальному просторі людини [10]. Отже, йдеться
про своєрідну переорієнтацію, коли номінативні одиниці, які традиційно позначають певні сутності,
починають позначати нові предмети й явища. Метафора у такому розумінні виступає частиною
загального процесу функціональної переорієнтації. Загалом, ментальні простори мають тенденцію до
розширення за рахунок метафоричного переносу, в основі якого знаходиться єдиний образ – архетип,
побудований за гештальтним (цілісним) принципом. До таких утворень відносяться образ-схеми [11:126]
та семантичні примітиви: субстантиви, атрибути, детермінативи, квантори, інтенсифікатори, ментальні
предикати, логічні концепти, дії та події, існування та володіння, життя, мова, час, простір, схожість,
таксономія [12:281]. Їх угрупування (наприклад, образ-схеми просторові, типу контейнера, сили,
єдності/чисельності, існування, ідентичності [13:15]), на наш погляд, співпадають з межами основних
ментальних просторів.
В основі виділення таких ментальних просторів лежить бажання людини до категоризації предметів,
явищ реальної дійсності. Ще Аристотель намагався виділити головні побутові категорії. Когнітивна
класифікація реальних сутностей знаходить відображення в їх номінації, комунікативному призначенні
та спрямована на виділення природних категорій. Класифікація, наприклад, температури чи кольору
може бути названа ментальним процесом. У центрі когнітивної лінгвістики знаходяться психологічні та
концептуальні погляди на значення слів. Такий ментальний процес класифікації називається
категоризацією, а його продукти - когнітивні категорії (концепти), наприклад, категорії кольору
ЧЕРВОНИЙ, ЖОВТИЙ, ЗЕЛЕНИЙ і т. д. [14:2]. Більшість подібних категорій контекстно залежні та
пов’язані з конкретною ситуацією (оскільки вони позначають сутності, що взаємодіють у реальному
світі), контекстом (як когнітивною репрезентацією взаємодії між концептами), когнітивною моделлю (як
сумою перевірених і складованих контекстів конкретного поля певним індивідуумом), культурною
моделлю (як поглядом з точки зору когнітивних моделей на виділення факту, який вони поділяють як
члени суспільства та соціальної групи). Причому, наївні культурні моделі в основному визначають
функціональні особливості поведінки людей у суспільстві [14:54-55].
Повсякденна свідомість, маючи свої типові особливості, сприймає ті форми матерії, які залишались
значний час стабільними у відносно незмінному вигляді [15:86]. Уявлення про предмет пов’язане з
відповідним концептом як щось виділене з простору, окреме та цілісне, але протипоставлене іншим
схожим об’єктам за своїми суттєвими властивостями. Згадаємо також наявність двох стратегій
розпізнавання образа та його особливостей - по цілісності, гештальту або ж по виділенню тих чи інших
даних [15:86]. Частина ж цілого, таким чином, починає існувати окремо, сама по собі, незалежно від
решти по моделі "предмет - його частина - атрибут предмета – типова для предмета ознака". Когнітивнокомунікативний опис передбачає "побудову концептуального образу або концептуального уявлення
відповідних мовних сутностей, яке на відміну від власно семантичного (лінгвістично пов’язаного)
уявлення не накладає вимог обов’язкової приналежності до семантичної системи мови" [16:6-7].
Система знань, тобто когнітивна система свідомості, не може ототожнюватися ні з вмінням, здібністю
розмовляти та розуміти, ні з певною системою навичок і звичок [17:139]. Оскільки ж важко заперечувати
те, що мова не тільки складається з мовних одиниць, але також складає поле діяльності думки, емоцій,
інтуїції та уяви, то конструкт когнітивної структури в людській свідомості об’єднує мовну аналітичну
компетенцію (awareness) й експериментальні фактори [18:13-14]. "Людина, яка користується словником,
уже володіє мовною компетенцією, вбудованою /.../ у свідомість/мозок" [17:151]. Хоча слова різних мов
можуть не співпадати у всіх деталях, концептуальна структура, в якій вони знаходять своє місце, є
загальнолюдською рисою. Ступінь можливої модифікації цієї структури під впливом досвіду та
розрізнених культурних концептів - предмет дискусійний, але безперечно те, що оволодіння словником
спрямовується багатою й інваріантною концептуальною системою, яка передує будь-якому досвіду
[17:155; 18:33; 19:6-13]. Людина засвоює "ярлики" для концептів у ході свого розвитку, які вже
складають частину її концептуального апарату.
Як частина загального мовно-мовленнєвого механізму організація словесної пам’яті в
психофізіологічному плані є складним ієрархічно організованою системою специфічних функціональних
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структур, яка формується як результат індивідуального мовленнєвого досвіду. Специфічні функціональні
структури відповідають окремим словам і складають універсальну основу їх запам’ятовування.
Об’єднання функціональних структур у "вербальну мережу" визначається фонетичними та смисловими
відношеннями між елементами мови та протікає відповідно до існуючої у мові системі логікограматичної категоризації. Формування специфічних функціональних структур відбувається на основі
звукового диференціювання і синтезу безпосередніх вражень від об’єктів дійсності унаслідок
диференціювання найбільш суттєвих їх характеристик (тобто відповідає формуванню предметнопонятійного компонента номінативної одиниці).
Когнітивний підхід у процесі номінації не має відношення до "елементів ситуації", однак
конструювання ситуації залежать від мовця [20:104]. Як наслідок цього, природа номінації суб’єктивна і
когнітивно зумовлена. Виробництво значення може розглядатися у двох плоскостях: 1) значення
аналізується точки зору мотивованості/немотивованості; 2) значення є одним із засобів забезпечення акта
комунікації [21:33]. На наш погляд, когнітивна основа присутня в обох плоскостях, оскільки процес
номінації тісно пов’язаний з концептуалізацією та конфігурацією основних концептуальних структур.
"Значення дорівнює концептуалізації"[22:3], тобто семантиці та психології.
Оскільки когнітивні структури у нашій свідомості пов’язуються з нашими перцептивними
механізмами прямо або опосередковано, вони, частково перцептивно зумовлені [23:288]. Значення ж
мовних одиниць не знаходяться у свідомості тільки одного, конкретного індивідуума. Вони виводяться
із концептуальних схем, що знаходяться та працюють усередині свідомості всіх носіїв цієї мови разом з
семантичною особливістю тієї структури, в якій вона використовується. У цьому зв’язку відзначимо роль
семантики (значення мовних одиниць), особливостей їх номінативної структури, а, отже, когнітивних
структур, які вони представляють, із бажанням комунікантів найбільш повно відобразити в своїй
свідомості існуючий світ і максимально адекватно його відобразити у процесі спілкування.
Розглядаючи ментальну характеристику слова у працях В. В. Виноградова з сучасних позицій, слідом
за В.В. Колесовим [24:130-131], відзначимо, що семантика мовного знака важливіше його зовнішньої
форми, яка в принципі може стати змістом як внутрішня форма слова. Функціональні зміни змісту
проявляються і в слові, і у висловленні. На відміну від висловлення, слово у всіх його функціональних
зв’язках містить ментальний концепт, на феноменологічному рівні експлікується як "образ", "поняття",
або "символ". Існує певна ієрархія всіх мовних засобів у вираженні зв’язків між знаком-словом, ідеєюпоняттям і річчю-предметом, яка зумовлює цінність кожної лексеми в системі слова, ідеї та речі аналогічних і взаємодіючих явищ.
Одиниці номінації , виконуючи репрезентативну функцію, означають як одиничні предмети, явища і
т.д., так і дають ім’я цілому класу цих сутностей, оскільки позначають узагальнені поняття у
різноманітному світі реальної дійсності. Про онтологічну природу лексичних значень свідчить те, що
зміст слова носить кумулятивний характер, і є їх позначувальною основою. "Багатоаспектність та
багатоступінчатість лексичного значення слова
(нейтральне/стилістичне,
пряме/переносне,
вільне/фразеологічно пов’язані значення і т. п.) є результатом "відкладення у змісті слів продуктів
сприйняття оточуючого людину середовища" [25:61]. Про об’єктивну природу лексичних значень
свідчить відображення як об’єктивного світу, так і всіх кваліфікативно-оцінних сфер діяльності людини.
Всі сфери діяльності людини покриваються відповідними одиницями номінації (відповідними
найменуваннями) без лакун. Якщо в результаті номінативного акта з’являється не слово, а аналітична
лексична одиниця або фразеологізм, те і це доводить відсутність лакун у представленні концептуальної
структури всебічної людської діяльності.
Словесний (повнозначний) знак завжди відноситься не до одного якогось окремого предмету, явищу,
а до цілого класу чи до групи йому подібних предметів. Повнозначні словесні знаки знаходяться на
перетині трьох базових аспектів мовної діяльності – номінативної, пізнавальної (когнітивної) і
комунікативної. Людська мова, яка має забезпечити пізнавальну та комунікативну діяльність, є
семіотичною системою з подвійною структурацією її одиниць, тобто їх дворазовим позначенням.
Особливе місце мови, як створеної та використовуваної суспільством, пов’язано також і з позначенням
мовних одиниць.
У системі мови номінативний елемент її структури слугує засобом закріплення та зберігання
суспільно-пізнавального досвіду, а історично зумовлена спадкоємність мови творить значний потенціал
її семантичного варіювання. Причому, аналітичні лексичні одиниці, фразеологізми, інші номінативні
комплекси не виникають у ході висловлювання кожний раз заново, а лише відтворюються, оскільки
зумовлені зв’язками всередині системи мови, зокрема, моделями лексичної сполучуваності, системним
семантичним (обов’язковим) контекстом, хоча всередині цього процесу діахронічно знаходиться
мовленнєве (певною мірою суб’єктивне) лінійне сполучення певних мовних знаків. Лише пізніше
відбувається їх "зрощення".
Питання про синтактику слова як основної номінативної одиниці в аспекті, що нас цікавить,
зводиться до однієї із магістральних у семантиці проблем - співвідношенню між лексичним значенням
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слова і його сполучуваність, оскільки будь-яка мовна одиниця номінації у процесі породження
висловлювання не поводить себе ізольовано. Її предметно-понятійний зміст вимагає для своєї реалізації
певної сполучуваності (узуальної - для нормативного втілення і оказіональної - для переосмислення).
Стилістична забарвленість/незабарвленість вимагає підбору інших необхідних мовних засобів. Крім того,
граматична валентність мовної одиниці зумовлює побудову всієї конструкції. Навіть найпростіша
ситуація уточнює значення, одиниці, що в ній використовується (визначає, конкретизує, розширює,
звужує, породжує оказіональні значення або актуалізує аспекти семантики, які раніше не виявлялися).
Крім того, в мовленні в результаті сполучення та взаємодії різних мовних категорій, значень мовних
одиниць, того смислу, який вони несуть, можуть утворюватися нові одиниці, значення, комбінувати цілі
поняття, різні ментальні простори: They flew like paper birds, his labours of love, on to the floor, the table,
into the little grate, on to Cruddle’s lap (J. Symons); "Kind of take your goddamned miff off my shirt," the big
man said (R. Chandler); "Doesn’t it sting a helluva lot?" (J. Salinger); It was still the same quite-a-few-people
abroad, walking and enjoying the sun (J. Jones).
Таке формальне і семантичне об’єднання, свого роду концептуальна інтеграція, проявляється у
виникненні компонентів, що займають проміжну зону між словом і словосполученням (стійкими
словосполученнями з непереосмисленими компонентами; стійкими словосполученнями з частково
переосмисленими компонентами; стійкими словосполученнями, що відносяться до римованого сленгу;
комплексними іменами власними назвами, що вживаються переносно; фразеологічними одиницями, які є
семантично ізольованими утвореннями; зв’язними словосполученнями; словостягненнями і лексемами,
що виникли у результаті дії словотворчих моделей, для яких необхідним є матеріал окремих самостійних
лексем - юкстапозиції, редуплікації, телескопії, абревіації; а також аналітичними лексичними одиницями,
складними прагматичними ідіомами).
Якщо потенціальні можливості номінативних одиниць закладені в їх синтагматичних даних у системі
мови, то їх реальна актуалізація залежить від індивідуально-особистісних особливостей суб’єкта, що
продукує висловлення. Під актуалізацією, у цьому випадку, розуміється вибір конкретних мовних
засобів та їх аранжування як в плані позиції у висловленні, так і в плані взаємодії з іншими аналогічними
одиницями.
Фундаментальні категорії категоріальної семантики утворюють необхідну основу комунікації, в них
знаходить прояв єдність загальнолюдських законів мислення, відображення в свідомості людських
відносин об’єктивної дійсності. Ці категорії є джерелом, звідки мовець черпає готові, відпрацьовані
мовою значення, співвіднесені з певними формальними засобами й їх комбінаціями.
Перспективним у майбутньому є вивчення взаємодії окремих ментальних просторів у процесі
породження та сприйняття розмовного мовлення.
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present-day English. The study grounds on the principles of cognitive linguistics.
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СИНТАКТИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА КОМПОЗИЦІЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНОСЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто синтаксичні композити – фразеологізми, які є перспективними для вивчення у
межах конотативної лінгвістики.
Актуальність комплексного вивчення синтактичних композит-фразеологізмів крізь призму
функціонально-семантичного підходу підтверджується сучасними концепціями та положеннями про те,
що: 1) лексико-семантичні особливості мовних одиниць проявляються в процесі реального
функціонування в мовленні; 2) питання орієнтованості мовлення на отримувача повідомлення
розглядається в межах лінгвістичної прагматики, де ця проблема трактується як "проблема адресата".
Ефективність вивчення словотворчого процесу пов’язана перш за все зі зверненням до сучасного
мовного матеріалу: усного розмовного мовлення, творів художньої, суспільно-політичної, науковотехнічної літератури. Завдання вивчення реальних властивостей мовлення, реального механізму його
утворення та функціонування представляє собою одну з найактуальніших проблем композитології.
Об’єктом даного дослідження є синтактичні композити-фразеологізми, вивчення яких в межах
конотативної лінгвістики ми вважаємо доцільним та перспективним.
Явище премодифікації, що бере початок у середньоанглійському періоді, є однією з
найхарактерніших рис структури англійської мови. Порівняння мовних стилів авторів різних епох
свідчить про те, що у сучасній англійській літературі посилюється тенденція до використання полікомпонентних атрибутивних утворень. Дж. Керм, поряд з іменниками та прислівниками у функції
препозитивного означення, наводить такі словосполучення та речення, як: a cat-and-dog life, an up-to-day
dictionary, a pay-as-you-go policy, зазначаючи, що ці препозитивні означення є новими прикметниками,
які відзначаються особливою виразністю [1].
І.П. Вітоніте-Генене називає сполучення слів у функції означення типу pay-as-you-go (system), mudand-straw (fishing, village), off-the-record (briefing) препозитивними атрибутивними сполученнями,
різновидом неад’єктивних атрибутивних комплексів [2].
Згідно з Е. Бенвеністом, функцією складного імені є функція транспозиції певної синтаксичної моделі
з простою або складною предикацією в її словесний аналог, що забезпечує синтаксичну компактність
тексту та його раціональну побудову [3].
Однією із складових частин конструкції, утвореної за структурою складного речення, може бути
дієслово у наказовому стані, до якого примикає підрядне адвербіальне речення. Такий тип універбатівречень ("композитоїдів") має широке використання завдяки чіткості структури і прозорості семантики,
яка не залежить від контексту та легко сприймається, напр.: Broadway pay-as-you-enter cars (buses), payas-you-see television, pay-as-you-burn schemes, pay-as-you-go, pay-as-you-earn, pay-as-you-learn, save-asyou-earn, go-as-you-please (freedom, affair, narrative).
У мові сучасної англійської та американської преси і художньої літератури привертає увагу
можливість використання в ролі препозитивних означень не лише окремих слів, що репрезентують різні
частини мови, але й цілих сполучень слів, слів-фраз або "словоречень", напр.: Trimble hits campaign trial
in make-or-break week for deal (The Guardian, May 20, 2001, p. 4); Mr. Trimble denied he would adopt a
"back-me-or-sack-me" approach, believing that it would antagonize delegate (The Guardian, May 20, 2001, p.
4); PSI sells a do-it-yourself treatment kit called Ngao – which means shield in Kiswahili, the local language
(The Guardian Weekly, May 11-17, 2000, p. 24).
О. Єсперсен називає багаточленні зчеплення лексичних одиниць, що виконують функцію іменника
або атрибутивного члена (ад’юнкта у препозиції), "quotation-words": hide-and-seek, catch-hop-skip-andjump [4].
Згідно з концепцією В.Г. Гака, застосованою ним до семантичного розвитку одиниць будь-якого
рівня, існує лише два можливих способи розвитку мовного елемента – це перенесення та десемантизація:
слово або набуває переносного значення (співвідноситься з іншим денотатом), або граматизується
(втрачає здатність самостійно співвідноситися з денотатом); словосполучення розвивається шляхом або
фразеологізації (перенесення значення), або граматизації (утворення аналітичних форм і конструкцій);
граматична форма або набуває переносного значення, або десемантизується, формалізується [5].
Сучасна англійська мова належить до таких мов, словотворчі можливості яких досить великі.
Спостереження над усною та письмовою мовою показують, що тут відбувається постійний процес
утворення значної кількості слів, досить наближених за своїм значенням і семантико-смисловою
© Омельченко Л.Ф., Медведєва І.О., 2004
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структурою компонентів до синтаксичних утворень – вільних словосполучень і навіть речень. Однак
можливість стабілізації "словоречень" досить невелика. Лише незначна частина "словоречень"
(прикметників, іменників, інколи дієслів та прислівників) поступово підпадає під процес лексикалізації,
набуває нових предметно-логічних та експресивно-забарвлених значень, стає надбанням широких верств
людей і, попадаючи у фокус суспільної уваги, проникає у загальновживаний шар лексики і в результаті
нівелювання нетрадиційних вживань та узуалізації здобуває доступ на сторінки словників. Наприклад:
never-say-die "непохитний, незламний"; never-say-die spirit "незламна мужність, непохитність"; ne’er-dowell "нероба, ледар"; ne’er-do-well "нікчема"; Sunday-go-to-meeting "святковий (про одяг)"; devil-maycare "безтурботний, безпечний, недбалий"; devil-may-care attitude "недбале ставлення"; сленг 1. hand-medown "готовий (про сукню)"; 2. "ношений, уживаний"; розм. dog-eat-dog "безпощадний, немилосердний
(про конкуренцію)"; Johnny-come-lately 1. "людина, яка прийшла в останню хвилину або дуже пізно,
завжди до групи, що виграла (перемогла)"; 2. австрал. "недавно прибулий іммігрант, недосвідчений
новачок"; амер. розм. get-rich-quick "людина, що намагається швидко розбагатіти"; wait-and-see
"вичікувальний (про політику)"; hit-or-miss "випадковий, зроблений навмання, абияк"; dot-and-do-one
"шкутильгати, ходити на милицях"; hue-and-cry 1. "переслідувати з криками "Лови!", "Тримай!"; 2. іст.
"оголошувати про розшук і арешт утікача-злочинця"[6].
Подвійний, суперечливий характер фразеологічних одиниць, у яких досягає максимального рівня
глобальність номінації при наявності структурної роздільності, – це та діалектична основа, яка є базою
подальшого розвитку синтактичних композитів.
З’ясування дериваційно активних фразеологізмів являє собою широке, цікаве і корисне поле
діяльності, оскільки фразеологічні вираження є частиною словникового запасу мови, одним із способів
збагачення словника новими номінативно-комунікативними та емотивними синтактичними
композитами-фразеологізмами. Причини функціонування таких композитів, що являють собою
унікальну особливість сучасної англійської мови, не можуть мати однозначного тлумачення. Їх існування
можна пояснити як аналітичними тенденціями сучасної англійської мови, так і потягом до економії
мовних засобів, а також певним стилістичним завданням.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВНИКІВ
Викладено основні теоретичні засади навчальної лексикографії, характерні особливості навчальних
словників, їхнє призначення та методи їх укладання. Наведено огляд різних типів навчальних словників.
Хоча навчальне призначення словників ураховувалося з самого початку існування лексикографії,
навчальна лексикографія, як окрема галузь, виникла лише в середині ХХ століття, коли було
сформульовано її теоретичні засади й вимоги до укладання навчальних словників.
Основне завдання навчальної лексикографії – лексикографічне забезпечення вивчення мови, як
іноземної, так і рідної. Звідси випливає необхідність а) узгодження даних навчального словника з
вимогами програми певного періоду вивчення мови і щодо тематики, і щодо кількості слів для засвоєння;
б) точна орієнтація на адресата (учня чи студента); в) врахування етапу вивчення мови; г) врахування
вікових особливостей адресата; ґ) врахування мети, з якою вивчається мова (володіння розмовною
мовою, вироблення навичок перекладу, розуміння фахової літератури і под.). Отже, навчальні словники –
це словники короткі, вузького призначення, добре структуровані, прості за будовою, щоб забезпечити
ефективність їх використання учнями чи студентами, які не набули ще міцних навичок користування
словником.
Разом з тим, щоб дійсно забезпечити навчальний процес, навчальний словник повинен виконувати
цілий ряд завдань. Він повинен слугувати основою укладання підручників, надавати їх авторам
інформацію про те, яка саме лексика призначена для активного, а яка – для пасивного засвоєння. Для
цього відбір лексики для включення у навчальний словник повинен ґрунтуватися на поєднанні кількох
принципів: тематичного, частотного, ситуативного [1:313]. При такому підході з кожної тематичної
групи відбирається високочастотна лексика, здатна вживатися для опису якомога більшої кількості
ситуацій. Це, в основному, багатозначні слова. Дозуванню в навчальному словнику підлягає не лише
загальна кількість лексики, а й кількість значень і перекладів слова з урахуванням етапу навчання. Тому
у словник, придназначений для початківців, слід включати мінімальну кількість значень багатозначного
слова.
Навчальний словник повинен містити інформацію, здатну забезпечити засвоєння і форми слова, і
його семантики, правильне вживання його у мовленні, уникнення помилок, що виникають унаслідок
впливу рідної мови, доцільний вибір граматичних форм слова і т.д.
Ясно, що виконати ці завдання один навчальний словник не може. Тому слід створювати низку
навчальних словників різного обсягу й призначення для кожного типу навчальних закладів, для різних
етапів вивчення мови, для кожної спеціальності майбутніх користувачів.
Перш за все слід укласти навчальні словники-мінімуми, призначені для початківців. Їх укладання
починається з відбору лексичного мінімуму, в який входить як активна, так і пасивна лексика. Доцільно
укласти три таких словники за етапами вивчення мови (початковий, середній, підвищений), побудованих
концентрично. Перший з них має містити близько 2 тис. статей, другий – біля 5 тис., третій – 8-10 тис.
При цьому збільшується не лише кількість слів, а й кількість значень багатьох із них, кількість
словосполучень й ілюстративних речень. У словниках для другого і третього етапу доцільно дати
методичні коментарі щодо правильного вживання слів. Принципи укладання таких словників описано в
кількох публікаціях [2; 3], а саме: реєстр цього словника включає невелику кількість слів і рекомендації
щодо послідовності їх вивчення; словникова стаття – коротка, добре структурована, прозора, показує
характерні для реєстрового слова конструкції і його лексичну сполучуваність; приклади словосполучень
включають лише реєстрові слова; доцільним є включення ілюстративних додатків. На основі цих
принципів на кафедрі англійської філології КНЛУ укладено англо-українські словники для першого та
другого рівня вивчення мови [4; 5] та українсько-англійський словник для першого рівня [6], який
включає все, що є у відповідному англо-українському словнику. Оскільки реєстрові слова в ньому
бралися в основному з перекладів англійських словосполучень, наведених у статтях англо-українського
словника, то вони відображають ситуації, описувані цими словосполученнями. Отже, цей
"перевернутий" українсько-англійський словник – це словник ситуативний, у деяких випадках він не
відображає особливості української лексичної системи.
В Лабораторії комп’ютерної лінгвістики КНЛУ ці друковані словники конвертовано в словники
електронні, які мають звуковий супровід [7], а також можливість викликати словникову статтю, будь-яку
її частину, прослідкувати вживання реєстрового слова в прикладах, наведених в інших словникових
статях, що допомогає одержати повніші дані про його лексичну й граматичну сполучуваність.
© Перебийніс В.І., 2004
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Інший тип навчальних словників – словники труднощів вживання іншомовних слів [8], які
ґрунтуються на зіставленні іноземної й рідної мови, і, показуючи різницю між семантичними та
граматичними особливостями зіставлюваних слів, мають на меті допомогти уникнути помилок у
вживанні слова іноземної мови, які є наслідком інтерференції рідної й іноземної мови. В нашому
університеті на кафедрі англійської філології укладено словник-довідник "Труднощі англійського
слововживання для українців", який має вийти в світ у 2005 році. В ньому дано методичні рекомендації
щодо правильного вживання понад 2000 найуживаніших англійських слів усіх частин мови у зіставленні
з майже 3000 їхніх українських відповідників. У статтях довідника проаналізовано а) випадки
розходження семантичних і стилістичних характеристик англійського й українського слова; б) слова
двох мов, однакові за звучанням, але різні семантично (фальшиві друзі перекладача); в) спільне та
відмінне у використанні морфологічних категорій і форм, властивих обом зіставлюваним мовам; г)
розбіжності синтаксичних конструкцій, у яких вживається англійське слово і його український
відповідник.
Велике значення мають словники сполучуваності слів, рекомендованих для вивчення. У словникахмінімумах обов’язково наводяться словосполучення, які ілюструють вживання реєстрового слова, але,
звичайно ж, їх занадто мало, щоб більш-менш повно показати лексичну сполучуваність. Тому створення
спеціальних словників словосполучень – одне з важливих (і не легких!) завдань навчальної
лексикографії. Щоб виявити досить повно лексичну сполучуваність принаймні найуживаніших слів,
необхідно обстежити величезну кількість текстів. Ще в 1967 році великий колектив англістів колишнього
Радянського Союзу об’єднався для створення частотного словника словосполучень першої тисячі
найуживаніших повнозначних слів (іменників, прикметників, дієслів і прислівників) англійської мови. За
12 років роботи було обстежено тексти загальним обсягом 10 млн. слововживань. Виявилося, що лише
426 із 1000 слів зустрілися в обстежених текстах з достатньою частотою, щоб можна було говорити про
досить повне відображення кола їх лексичної сполучуваності, хоча граматична сполучуваність була
виявлена з достатньою повнотою. Так, наприклад, дієслово make у конструкції VN сполучалося з більш
ніж 600 іменниками, але тільки 12 з них мали частоту, вищу за 10 вживань. Це в основному усталені
словосполучення з частково десемантизованим дієсловом типу make mistakes.
Результатом цього дослідження був "Справочник наиболее употребительных английских
словосочетаний", який вийшов у світ 1986 р. [9]. Одна з основних труднощів при укладанні такого
словника – відсутність об’єктивних критеріїв розмежування значень багатозначного слова, через що різні
дослідники розмежовують їх по-різному, а це неприпустимо при укладанні будь-якого, а особливо
частотного, словника.
При вивченні мови велика увага звертається на відбір граматичного мінімуму. Навчальні словники не
можуть дати відомості про вживаність і словозмінних форм, і синтаксичних конструкцій слів, що
входять до лексичного мінімуму. Для цього треба укладати лексико-граматичні словники, насамперед
частотні, в яких висвітлюються особливості вживання принаймні словозмінних форм кожного з
реєстрових слів.
Велика група англістів дослідила вживання словозмінних форм найуживанішими англійськими
дієсловами й уклала словник-довідник "Англійське дієвідмінювання: система й функціонування" в
електронному вигляді [10]. Аналіз даних про кількість, частоту й характер словозмінних форм, вживаних
різними дієсловами, підтверджує думку про те, що між лексикою й граматикою існує тісний зв’язок.
Частоти словозмінних форм визначалися для чотирьох масивів: художньої прози, драматургії,
наукових і суспільно-політичних текстів. Звичайно, кожен з цих масивів характеризується високою
частотою певної форми: в художній прозі це Past Indefinite, в драматургії – Present Indefinite, в наукових і
суспільно-політичних текстах – Infinitive. Що ж стосується Present Continuous, то це найменш уживана
форма, тому її не слід вивчати в першу чергу, як це рекомендують наші підручники англійської мови
Частоти форм, вжитих кожним із 280 високочастотних дієслів, відрізняються від характеристик
масивів. Наприклад, дієслова smoke, smile, include у всіх чотирьох масивах мають найвищу частоту
форми Present Participle Active. Більше 80 дієслів у художній прозі частіше всього вживаються у формі
інфінітива, а для 37 дієслів інфінітив є найбільш частотною формою у всіх масивах. Низка дієслів
(believe, hope, know, mean, want, wish etc.) у будь-якому масиві частіше всього вживаються у формі
Present Indefinite.
Виходячи з цих даних, можна встановити функціональні класи дієслів: інфінітивний,
дієприкметниковий та ін. Дані про частоту форм встановлювалися на масиві у 12 мільйонів
слововживань і є статистично вірогідними.
Отже, створення лексичної граматики – одне з важливих завдань мовознавців. Така граматика
дозволить по-новому дивитися на систему мови, й по-новому організувати її вивчення.
Таким чином, перед навчальною лексикографією стоїть багато важливих завдань, вирішення яких
допоможе не лише забезпечити більш ефективну організацію навчального процесу з іноземної мови, а й
додати нові знання про мову, про співвідношення лексики й граматики мови.
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Перебейнос В.И. Теория и практика составления учебных словарей.
Излагаются основные теоретические положения учебной лексикографии, характерные особенности
учебных словарей, их предназначение и методы составления. Дан обзор различных типов учебных
словарей.
Perebeynoss V.I. Theoretical and Practical Problems of Compiling Learner’s Dictionaries.
Some basic theoretical foundations of teaching lexicography are enumerated, peculiarities of learner’s
dictionaries, the aims and methods of their compiling and different types of learner’s dictionaries are described.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОЦІННОГО ТЕЗАУРУСА: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті на матеріалі експерименту проаналізовано вплив гендерного фактора на вербалізацію
ціннісних концептів у мовленнєвій поведінці чоловіків та жінок. Ключові поняття: оцінний тезаурус,
ціннісна ієрархія, гендер, концепт.
Вивчення природних категорій, що визначають те, як складається картина світу в процесі
пізнавальної діяльності людини, відіграє важливу роль у дослідженнях когнітивного напрямку
теоретичних досліджень у лінгвістиці. До таких категорій належить і категорія оцінки.
Магістральною ідеєю, яка поєднує багато досліджень з когнітивної лінгвістики, є уявлення про те, що
наші знання організуються за допомогою когнітивних моделей (ідеалізованих когнітивних моделей) і що
категоріальні структури і прототипи - лише наслідок такої організації знань. Розгляд категорії оцінки як
природної категорії в контексті прототипного підходу припускає, що вона будується навколо групи оцінних
концептів, тобто в результаті виділення набору ознак, які виражають ідею подібності поєднуваних
одиниць.
Оцінка не існує без оцінюючого суб'єкта – людини. На реальний світ накладається сітка цінностей окремої
людини, що формує її окрему оцінну "картину світу", а також система цінностей соціуму, причому оцінна
картина світу суб'єкта й оцінна картина світу соціуму можуть не збігатися. Оцінна картина світу соціуму є
основною і виступає як своєрідна точка відліку, щодо якої визначаються оцінні картини світу, оскільки вона
відома всім членам соціуму і членам інших соціумів, знайомих з цим соціумом. Оцінна картина світу
індивіда виявляється в його поведінці, вчинках, а також у його судженнях про цінності.
Зареєстрована в семантиці мови інформація, пов'язана з категорією оцінки, являє собою
комунікативно значущу область мовної картини світу, яка зафіксована в оцінному тезаурусі англійської мови.
Оцінний тезаурус англійської мови у структурі мовної картини світу збігається з тим фрагментом
концептуальної картини світу, який можна назвати ціннісною картиною світу.
Специфічний лінгвокультурний характер категорії оцінки виявляється в більш складній і
багатомірній порівняно з іншими категоріями структурі. Категорія оцінки характеризується співвіднесеністю
з немовною дійсністю, наявністю ядра і периферії, ієрархічністю, різним ступенем семантичної близькості
одиниць, що входять у неї, розмитістю меж периферії. У контексті когнітивного підходу семантика
оцінного тезауруса може бути репрезентована у вигляді мережної моделі. Мережна модель, що є синтезом
теорії прототипів і категоризації, дозволяє уніфіковано репрезентувати категоризацію на різних рівнях
системи мови. Мережна репрезентація забезпечує орієнтованість теорії на мовне вживання, припускається
існування в одній мережі на різних рівнях абстракції конкретних мовних виразів і схем. Побудова категорії
оцінки у вигляді мережної моделі дозволяє дати максимально повну і ретельну характеристику оцінних
лексичних одиниць. Мережне моделювання дозволяє розкрити ступінчастість та ієрархічність цього
угруповання лексичних одиниць, чітко описати його системну організацію.
Використання як об'єкта дослідження мовного матеріалу, отриманого в ході експерименту від носіїв
англійської мови, дозволяє об'єктивно оцінити вплив культурологічного фактора на функціонування мовної
системи. Слід зазначити, що експериментальні методи вивчення особливостей сприйняття мовної картини світу
носіями мови дозволяють зблизити теоретичну лінгвістику з емпіричним вивченням багатьох мовних явищ,
а також відмовитися від категоричного рішення проблем у випадках, коли мовна картина світу демонструє свою
складну природу, особливо коли йдеться про гендер.
Роль та функціонування гендерного фактора в різних мовах не збігаються. Можливі розбіжності в структурі
ціннісної ієрархії, у вербалізації базових оцінних концептів, на що безпосередньо впливає гендерний фактор.
Метою експерименту було отримання додаткового емпіричного матеріалу для опису оцінного тезауруса і на цій
основі нових даних про об'єкт дослідження та проблему, що вивчається, а також перевірка положень та
висновків, зроблених у попередніх розділах роботи на основі словникового та текстового матеріалу. Серед
завдань експериментальної частини дослідження було визначення ступеня впливу гендера на вербалізацію
оцінних концептів англійської та української мов, встановленням залежності між мовним наповненням
оцінних концептів та гендерним параметром мовної особистості, а саме: виявлення експериментальним
шляхом основних складових ціннісної системи носіїв досліджуваних мов, загальних і специфічних
особливостей цієї системи в жінок і чоловіків з урахуванням деяких додаткових соціолінгвістичних
характеристик - віку, освіти, соціального статусу. Акцент зроблено на вербалізації ціннісних концептів у
мовленнєвій поведінці чоловіків та жінок.
Аналіз даних експерименту підтверджує гипотезу про єдину "загальнолюдську" концептуальну
картину світу. Гендерна опозиція "чоловіче" / "жіноче" не є фундаментальним, основним принципом
семантики й людського пізнання. Це введена в мову система, за допомогою якої аналізуються різні
© Бессонова О.Л., 2004
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прояви гендера в мові. Семантична структура конституентів опозиційної пари зумовлена культурними
уявленнями, а не природними фактами. Кожне мовне співтовариство має свою комунікативну структуру,
що ґрунтується на системі соціальних ролей, норм та цінностей і втілюється в мовленнєвій поведінці
носіїв мови. Система соціальних ролей відбиває структуру суспільства і є чинником, що детермінує
гендер. Результати експерименту свідчать про розбіжності в уявленнях носіїв української та англійської
мов про соціальні ролі. В українському соціумі суспільна сфера асоціюється значною мірою з
професійною діяльністю чоловіків та жінок, відзначається високий ступінь, орієнтації жінок на
материнство. В англійській мові за межами родини визначаються переважно чоловічі ролі, а ролі жінок є,
в основному, сімейними й знаходяться в сфері особистих, емоційних зв'язків.
Спостереження показують, що ціннісна картина в уявленні жінок і чоловіків - носіїв однієї мови збігається лише загалом і має досить індивідуальний характер у різних респондентів. Винятком є лише
сприйняття ціннісної картини чоловіків представниками обох статей в українській мові. Як свідчить
аналіз матеріалу, різниця в концептуальному баченні цінностей пов'язана, в першу чергу, зі статтю
інформантів. Ця різниця пов'язана не з біологічними особливостями, а із закоріненим у свідомості
суспільства історичним поглядом на роль чоловіків і жінок у суспільному житті, з культурологічними
особливостями цих соціумів. Таким чином, семантичне наповнення оцінних концептів є індивідуальним
і залежить від статі респондентів, віку, рівня освіти, професії, особистих інтересів. Перетинання
значеннєвого простору концептів спостерігається в ключових словах концептів, які є найбільш
прототипними представниками значеннєвої структури. Отже, сприйняття прототипної частини оцінного
тезауруса у носіїв англійської та української мов збігається.
Хоча дані експерименту підтверджують наявність залежності змісту і структури ціннісних уявлень
людини від статевої приналежності, отримані результати не дають підстав припускати наявність
кардинальної різниці у типі мислення (чоловічого і жіночого) всередині того самого мовного
співтовариства і культурологічного простору. Ієрархічна структура "жіночих" цінностей має більш
розгалужений характер, ніж структура "чоловічих" цінностей. Наприклад, жінки-носії англійської мови
включають у ціннісну картину концепти, основними серед яких є love 'любов', family 'родина', children
'діти', communication 'спілкування', happiness 'щастя', success 'успіх', youthfulness 'молодість',
cleanliness 'чистота', social status 'соціальний статус', individuality 'індивідуальність'. Зіставлення
структури ієрархії "жіночих" цінностей в уявленні жінок і чоловіків дозволяє відзначити, що збігається
тільки половина понять. Спостерігаються випадки повного кількісного збігу трьох понять, таких, як
honesty 'чесність', individuality 'індивідуальність' або uniqueness 'унікальність', care 'турбота'. Як
показують відповіді респондентів, ієрархічна структура "чоловічих" цінностей порівняно із системою
"жіночих" цінностей трохи менш розгалужена. Чоловіки досить раціонально визначають ієрархію своїх
життєвих цінностей, віддаючи належне закладеним у них природою фізичній силі, прагненню до влади,
незалежності. Включення понять престиж, успіх, повага, просування, задоволеність пов'язане з більш
широким спектром соціальної діяльності чоловіків порівняно, з жінками, з особливостями сприйняття,
ставлення й оцінки своєї ролі в житті суспільства. Жінки-носительки англійської мови вважають, що в
житті чоловіка важливе місце повинні займати такі поняття, як гроші, робота, кар'єра.
Аналіз вербалізації ціннісних концептів у мовленнєвій поведінці чоловіків та жінок дозволив
встановити залежність між мовним наповненням оцінних концептів та гендерним параметром мовної
особистості. Результати експерименту свідчать про подібність комунікативної поведінки чоловіків і
жінок, що виявляється в більшості реакцій на задані стимули. У цілому респонденти обох статей
використовують переважно ідентичні мовні засоби. Проте, як показує аналіз матеріалу, жінкиреспонденти запропонували більш об'ємний у кількісному відношенні набір лексичних одиниць. Слід
зазначити, що жіноча оцінка характеризується високим ступенем використання синонімічних засобів. Як
в англійській, так і в українській мовах жіноча оцінка взагалі більш позитивна, ніж оцінка протилежної
статі (англ. caretaker 'людина, що піклується про родину', interested in the arts 'цікавляться мистецтвом',
giving peace and tranquility 'несуть мир і спокій'). У реакціях чоловіків на аналогічні стимули
спостерігається менше варіювання мовних засобів, переважають поодинокі іменники. У жіночій мові
більш висока, ніж у чоловічій, концентрація похідних іменників зі зменшувально-пестливими суфіксами.
Таким чином, жіноче мовлення більш емоційно марковане, ніж чоловіче. Вочевидь, така кількість
суфіксів, використовуваних жінками, демонструє потребу в розширенні набору виражальних засобів для
передачі різних відтінків ніжності, зменшеності, збільшення ступеня прояву емоційно-оцінної ознаки,
підкреслення характерних рис позначуваного, а також висловлення свого ставлення до нього.
У ході експерименту респондентами виділена певна спільність експресивних сторін мовленнєвої
поведінки, за допомогою якої учасниця чи учасник дозволяють себе ідентифікувати в процесі
спілкування. Спостерігається очевидна залежність чоловічого чи жіночого розмовного стилю від
ролестатевих стереотипів, від уявлень носіями мови про те, якими повинні бути жінки й чоловіки.
Проте необхідно враховувати й інші параметри мовної ситуації, оскільки стать є не єдиним
фактором, що впливає на стиль мовленнєвої поведінки особистості. Під час аналізу мовленнєвої
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поведінки жінок і чоловіків варто враховувати гендерну асиметрію в суспільстві в цілому, що виявляється
в статево орієнтованому поділі праці, гендерні стереотипи, які знаходять відображення в ідеальних
зразках жіночості й мужності, що надаються засобами масової інформації, а також індивідуальні
особливості особистості, що виявляються в процесі комунікації.
Матеріал надійшов до редакції 6.04.2004 р.
Бессонова О.Л. Гендерный аспект оценочного тезауруса: экспериментальное исследование.
В статье на материале, полученном в ходе эксперимента, исследуется роль гендера в вербализации
оценочных концептов в английском и украинском языках. Устанавливается зависимость между
особенностями языкового выражения оценочных концептов и гендерным параметром языковой
личности.
Bessonova O.L. Gender Aspect of Evaluative Thesaurus: Experimental Material.
The research based on the material obtained in the course of the experiment deals with the gender aspect of
evaluative thesaurus, i.e. the role of gender in the verbalization of evaluative concepts in English and Ukrainian.
The focus is made on the interdependence of the evaluative concepts verbalization and the gender parameter of
communicants.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті розглянуто основні принципи перекладу термінів на матеріалі сучасної англійської мови.
Сучасна доба розвитку мови характеризується значним кількісним зростанням термінів у різних
сферах науки та техніки, їх активним проникненням у загальну розмовну мову, процесом її
інтелектуалізації, поповненням словникового складу новими одиницями. У зв’язку із швидким
розвитком науково-технічної інформації все актуальнішими стають проблеми вивчення особливостей
функціонування термінів у процесі науково-технічного перекладу.
Стаття присвячена основним труднощам перекладу спеціальних термінів науково-технічної
термінології англійської мови.
Термін, за визначенням Б.Н. Головіна, – це "слово чи словосполучення, які мають спеціальне
значення, формують і виражають професійні поняття про наукові та професійно-технічні об’єкти та
відносини між ними" [1:5]. Поняття "науково-технічний термін" можна визначити як номінативну групу
(іменник чи субстантивне словосполучення), пов’язану із певним науково-технічним поняттям, що має
стійкий комплекс ознак: 1) системність; 2) наявність дефініцій; 3) тенденція до моносемічності в межах
окремої термінології; 4) відсутність експресії; 5) стилістична нейтральність [2:508-509].
Оволодіння науковими знаннями неможливе без вивчення термінів та їх понять. Термін фіксує знання
про спеціальний предмет, явище чи процес наукової сфери або професійної діяльності, розкриваючи його
зміст за допомогою дефініцій шляхом виділення необхідних та достатніх ознак поняття [3:8].
Враховуючи кількість диференційних ознак у семантичній структурі мовної одиниці, можна визначити
ступінь термінологічності цього лексичного елемента. Відомо, що ступінь термінологічності буде тим
вищий, чим більше диференційних семантичних ознак міститься в аналізованій термінологічній одиниці
[4:23].
Констатуючи диференційні семантичні ознаки, при перекладі науково-технічних термінів слід
враховувати тип словника: у спеціальному термінологічному словнику дефініція терміна міститиме
більшу кількість диференційних семантичних ознак, ніж дефініція того ж терміна у словнику
загальнолітературної мови. Наприклад, терміни bank, investment, irony, donor у словникових дефініціях
термінологічного словника містять дві-три диференційні семантичні ознаки, а в тлумачному словнику
загальнолітературної мови – одну. Очевидно, спеціальні термінологічні словники розраховані на
фахівців і тому спеціальні наукові поняття у них представлені більш деталізовано.
Тому не можна не погодитися з думкою про те, що головною умовою правильного перекладу
науково-технічних термінів, тобто вибору потрібного слова з числа тих, що служать для передавання
терміном змісту поняття в різних його значеннях, є розуміння того, про що в тексті йде мова, знання
явищ дійсності та їх назв [5:218]. Тобто перекладач повинен бути ознайомленим з відповідною сферою
науки чи техніки та володіти спеціальною термінологією.
Особливої уваги при перекладі науково-технічних термінів вимагають так звані "фальшиві друзі"
перекладача, тобто лексичні одиниці, що збігаються зовнішньо і навіть за внутрішньою формою, але
викликають хибні асоціації у зв’язку з наявністю в них іншого значення, можливістю семантичного
варіювання мовної одиниці [6:379-381]. Наприклад: термін rasine означає смола, а не російське слово
"резина"; data → дані, відомості, а не дата тощо.
Треба зауважити, що подібні помилки зумовлені рядом причин: 1) якщо в одній мові термін
багатозначний, а в іншій відповідний йому термін має лише одне значення: barrack → військ. будівля для
розміщення військових частин, казарма, 2) велика неприваблива будівля казарменого типу; барак – легка
будівля для тимчасового проживання; torpedo → 1) іхт. електричний скат; 2) зал. сигнальна петарда;
торпеда – мор. підводна міна; 2) якщо значення терміна, пов’язане з певною смисловою структурою
його внутрішньої форми, асоціюється з ознаками різних об’єктів термінування: philology → наука про
мову, мовознавство, лінгвістика; філологія – сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в
мові та літературі; phonology → опис звукового складу будь-якої мови або його еволюція у часі;
фонологія – розділ науки, який вивчає фонеми та різноманітні ознаки фонем; 3) якщо в різних мовах до
уваги беруться різні сторони ознак предмета чи об’єкта, що позначається відповідним терміном: corona
→ 1) астр. світлий ореол навкруги Сонця чи Місяця під час затемнення, 2) архт. вінець у верхній частині
карниза, 3) анат. коронка зуба, 4) бот. вінчик, 5) ел. свічення на проводах, коронний розряд; корона –
золотий вінець із дорогоцінним камінням, символ влади; depot → 1) зал. депо, 2) склад, амбар, 3) військ.
склад, збірний пункт, 4) військ. учбовий батальйон; депо – будівля для стоянки та ремонту залізничного
чи міського транспорту тощо.
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Але труднощі перекладу пов’язані не з перекладом окремих термінів, які зафіксовані в
термінологічному словнику, а з передачею правильного змісту кожної фрази, якому далеко не завжди
відповідає дослівний переклад. Для цого знову ж необхідне знання предмета, про який іде мова.
Також слід враховувати відомий поділ одиниць науково-технічного тексту на ядерну лексику,
периферійну термінологію, загальнонаукову термінолексику і загальновживані слова. Будь-який вид
науково-технічного перекладу вимагає правильної передачі термінів, пов’язаних з головним предметом
викладу; максимально точно для адекватного розуміння повинні перекладатися периферійні (вторинні)
терміни, що є головними в суміжних галузях; для ознайомлюваних перекладів, де необхідно лише
передати головні ідеї тексту, точне відтворення периферійної термінології є факультативним.
При перекладі складних термінів та термінів-словосполучень важливу роль відіграє аналіз
семантичних зв’язків між окремими компонентами терміна: fixed-price contract with redetermination → ек.
контракт з коректуванням фіксованої ціни; X-engine → тех. двигун з Х-подібним розташуванням
циліндрів. Залежно від сполучуваності, термін може мати різні значення: наприклад, економічний термін
average – середній може перекладатись у словосполученні таким чином: daily average → щоденний курс
акцій; national price average → середній рівень цін у країні.
Основні труднощі перекладу нуково-технічних термінів полягають у наявності термінів-синонімів,
полісемантичних термінів та термінів-неологізмів, що не мають перекладацьких відповідників,
омонімічних термінів.
Так, велика кількість термінів виражає одні й тіж самі поняття чи явища дійсності. Це так звані
терміни-синоніми, наприклад: disease – illness → хвороба, moving staircase – escalator → ескалатор,
business – companу → компанія, durable goods – durables – remote goods – hard goods → товари
довготривалого вжитку тощо. Для запобігання синонімії, небажаної в межах однієї термінології, треба
використовувати певні критерії, наприклад, кількісні оцінки вмотивованості терміна, що виводяться на
основі зіставлення його внутрішньої форми (буквального значення) та лексичного значення (словникової
дефініції). Виходячи з цього, точність мотивації – це рівень відображення значення у внутрішній формі, а
ступінь вмотивованості – середнє арифметичне між точністю і повнотою (див. [7]). Отже, в подібних
випадках при перекладі із групи термінів-синонімів слід надавати перевагу більш умотивованим
термінам.
Під полісемією (багатозначністю) розуміємо наявність у одного й того ж слова декількох пов’язаних
між собою значень, що зазвичай виникають в результаті взаємодії та розвитку первинного значення
цього слова [8:335]. Полісемантичними термінами можуть бути як вузькоспеціальні терміни, так і
широко вживані, що можуть мати два і більше значень навіть у межах однієї терміносистеми. Наприклад:
agreement → угода, домовленість, контракт; currency → грошова одиниця, грошовий знак; customer →
клієнт, покупець; word → слово, мова, розмова, повідомлення, обіцянка тощо.
Значні складнощі при перекладі виникають також через існування омонімічних термінів, коли один і
той же термін може входити до різних терміносистем даної мови, наприклад: reaction → 1) в хімії –
взаємодія при змішуванні двох або більше хімічних речовин, 2) у фізіології – спроможність швидко
реагувати при загрозі небезпеки, 3) в політиці – сильна і безпричинна опозиція до різних соціальних та
політичних змін; assimilation → 1) в фонетиці – процес зміни звука в слові під упливом сусіднього звука,
2) в етнографії – процес сприйняття; mouse → 1) у зоології – тварина класу гризунів, 2) в техніці –
прилад, поєднаний з комп’ютером, за допомогою якого подаються команди до комп’ютера; banker → І 1)
банкір, 2) карт. банкомат; ІІ 1) рибальське судно, 2) діалект. землекоп тощо [див. 1:52]. Таке
співіснування термінів різних терміносистем часто трактують як міжгалузеву омонімію [2:122].
Для правильного перекладу термінів-неологізмів можна скористатися вже існуючим відповідником у
рідній мові, калькуванням, описово, транскодуванням або наявними інтернаціоналізмами, наприклад:
limit → ліміт – межа, границя; promotion → промоушен – підвищення в званні, просування товару;
surveillance satellite → розвідувальний супутник для спостереження за наземними об’єктами;
rationalization → раціоналізація; modernist → модерніст тощо.
Зростання кількості інтернаціоналізмів у сучасній мові науки і техніки свідчить про тенденції
міжнародного кооперування, інтеграції багатьох галузей з метою покращення ефективності
професійного спілкування та обміну досвідом. Тому, хоча мова з часом і витісняє чужі для рідної мовної
системи утворення і замінює їх термінологічними сполученнями з ресурсів рідної мови, міжнародна
близькість термінів більш характерна для найновіших галузей науки та техніки, терміни і поняття яких
поширилися в багатьох мовах майже одночасно: azimuth – азимут; sputnik – супутник; management –
менеджмент тощо.
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі висновки:
1) перекладач повинен орієнтуватися в тематиці текстів та володіти термінами і поняттями
відповідної галузі науки чи техніки;
2) слід уникати "хибно орієнтуючих" термінів; перекладач повинен враховувати, до якої галузі науки
чи техніки належить термін, особливо іншомовний;
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3) необхідно уникати синонімічного вживання термінологічних одиниць або користуватися терміном
з більшою вмотивованістю внутрішньої форми, який висвітлює найбільш важливі сторони // ознаки
денотата, розкриває саму сутність поняття і тим самим характеризується найбільшою кількістю
диференційних ознак;
4) не допускати довільного скорочення термінів;
5) не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує лексична одиниця з тим
самим значенням;
6) термінологічні лакуни (прогалини) варто заповнювати інтернаціоналізмами;
7) у перекладі повинні використовуватися терміни, що встановлені відповідними державними
стандартами;
8) якщо в тексті зустрічається термін-неологізм, перекладач повинен сам підібрати еквівалент,
використовуючи довідкову літературу, або проконсультуватися з фахівцем, у крайньому випадку термін
можна перекласти описово тощо (див. також [9:10-44]).
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АВТОНОМНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ У КОМУНІКАТИВНІЙ
СИТУАЦІЇ ДОМІНУВАННЯ
Стаття присвячена дослідженню ролі автономно використаних невербальних компонентів у
комунікативній ситуації соціально та ситуативно зумовленого комунікативного домінування,
визначенню чинників, що зумовлюють використання цих компонентів соціально- та ситуативнодомінантними комунікантами. Соціально-домінантні комуніканти застосовують мінімально
експресивні засоби та звертаються до автономного їх використання, виходячи з міркувань
нерелевантності та надлишковості вербальних висловлювань, що зумовлено їхньою зверхньою соціальнорольовою позицією. Ситуативно-домінантні індивіди досягають домінування за допомогою заниження
комунікативного статусу співрозмовника шляхом навмисного порушення правил комунікації та
комунікативного узгодження, використання ситуативних факторів, спроможних наділити їх
домінантною роллю, а також застосування широкого спектру максимально експресивізованих НВК,
здатних зчинити психоемоційний тиск. Ключові слова: невербальні компоненти, автономне
функціонування, комунікативне домінування, соціально- та ситуативно-домінантний індивіди.
Сучасні лінгвістичні дослідження, що здійснюються в рамках антропоцентричної парадигми,
характеризуються спрямованістю на вивчення комунікації в аспекті її функціонування як засобу
здійснення впливу, який сприяє ефективній реалізації інтенцій комунікантів та регулює їх
міжособистісні стосунки. У фокусі досліджень знаходиться вивчення ефективного спілкування в рамках
теорії мовленнєвого впливу [1; 2; 3; 4; 5], причому мовленнєвий вплив розглядається як такий, що
здійснюється "за допомогою мовлення та супроводжуючих мовлення невербальних засобів для
досягнення поставленої мовцем мети" [5: 54]. До невербальних компонентів комунікації (НВК)
традиційно відносять просодичні, кінесичні та проксемічні компоненти [6; 7]. Кінесичні та проксемічні
елементи, які зазвичай діють у сукупності з вербальним повідомленням, здатні і до автономного
функціонування у комунікативній ситуації.
Запропонована робота має актуальність завдяки її направленості на вивчення автономного
функціонування НВК у реалізації стосунків комунікативного домінування, що є однією з форм реалізації
впливу комунікантів один на одного у процесі спілкування. В рамках нашого дослідження вбачається
релевантним говорити не про мовленнєвий, а про комунікативний вплив, бо він здійснюється не лише
вербальними, а й невербальними засобами.
Комунікативне домінування (КД) тлумачиться нами як обов’язково результативний комунікативний
вплив, що здійснюється на адресата завдяки соціально або ситуативно визначеній вищості
комунікативного статусу адресанта комунікативної дії. Результатом комунікативного домінування є
зміни у поведінці або думках адресанта комунікативного впливу у напрямку, потрібному адресанту та
спричиненому його комунікативними діями. Комунікативне домінування може досягатися як
експліцитними засобами – у такому разі його характеристикою є директивність комунікативної дії, так і
імплицітними – тоді для створення стосунків КД застосовуються ініціативні комунікативні дії або такі,
що здатні нанести шкоди обличчю адресата та тим занизити його комунікативний статус – загрозливі
обличчю адресата.
Комунікативне домінування не є тотожним авторитарному способу взаємодії, бо обов’язковою
передумовою останнього є "соціально зумовлена нерівноположність інтерактантів за соціально-рольовим
статусом" [4: 54], а комунікативне домінування може бути також ситуативно досягнуте. Виходячи з того,
що вищість комунікативного статусу індивіда може бути як соціально зумовлена, так і ситуативно
сконструйована, доцільно виділити підтипи соціально- та ситуативно-домінантних комунікантів, чиє
домінування базується на соціальному та міжособистісному типах влади, відповідно.
Соціально-домінантні індивіди спираються на авторитет власного більш високого щодо
співрозмовника соціального статусу, що наділяє їх правом на домінування у комунікативній взаємодії з
ним. Вищість соціального статусу індивіда визначається володінням ним хоча б одним із типів
соціальної влади: заохочувальною (reward), примусовою (coercive), експертною (expert) або легітимною
(legitimate) [8]. Перебуваючи за своїм соціальним статусом у вертикальних стосунках із
співрозмовником, соціально-домінантні індивіди не будують, а реалізують та підкріплюють існуючі
стосунки домінування у комунікації.
Ситуативно-домінантні індивіди не займають a priori вищу соціальну позицію щодо співрозмовника –
вони перебувають з ним у горизонтальних стосунках або навіть мають нижчу від нього соціальну роль.
Для досягнення власних цілей таким індивідам доводиться конструювати стосунки домінування
безпосередньо у ході комунікативного процесу, вдаючись до форм особистісного впливу: апеляції до
© Барташова Г.І., 2004
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власного ситуативно більш високого рівня експертизи (знань), порушення принципу ввічливості,
апеляції до міжособистісних стосунків із співрозмовником, здійснення психоемоційного тиску. В цілому
рівень інтенсивності комунікативних дій, що застосовуються для створення стосунків ситуативного
домінування, значно вищий за рівень інтенсивності дій комуніканта, який перебуває у стосунках
соціального домінування щодо співрозмовника.
Метою нашого дослідження є виявлення особливостей використання невербальних компонентів при
їх автономному функціонуванні у реалізації стосунків як соціально, так і ситуативно зумовленого
комунікативного домінування. Об’єктом дослідження виступають невербальні компоненти комунікації,
що беруть участь у реалізації стосунків комунікативного домінування. Предметом дослідження є
особливості використання автономно функціонуючих невербальних компонентів комунікації соціальнота ситуативно-домінантними індивідами.
Автономне функціонування невербальних компонентів у процесі спілкування здійснюється за умов
тимчасової відмови комуніканта від використання вербальних засобів у окремій комунікативній ситуації
без припинення ведення комунікативного процесу в цілому. У такому випадку НВК виконують функцію
автономної передачі комунікативно релевантної інформації у рамках окремого комунікативного ходу, що
не містить вербальне висловлювання. Відмовляючись вести комунікативну діяльність вербально, для
досягнення поставленої мети, для регулювання та керування ходом комунікативного процесу, прояву
свого ставлення до співрозмовника чи предмета спілкування індивід звертається до невербальних
засобів. Унаслідок цього у ситуаціях, коли комунікант не застосовує вербальні висловлювання, на
перший план за комунікативною значущістю виходять невербальні компоненти спілкування, і саме вони
сприяють передачі інформації щодо комунікативних інтенцій адресанта комунікативної дії.
При реалізації стосунків комунікативного домінування НВК, що функціонують автономно, несуть
основне комунікативне навантаження та безпосередньо сприяють здійсненню результативного впливу
адресанта на адресата, можна говорити про те, що відбувається автономне невербальне здійснення
комунікативного впливу. Маємо зазначити, що під адресантом комунікативного впливу ми розуміємо
індивіда, який у рамках окремої комунікативної ситуації є комунікативно-домінантним, тобто перебуває
у соціально або ситуативно домінуючій позиції щодо співрозмовника.
Соціально-домінантні індивіди звертаються до автономного використання невербальних засобів,
спираючись на такі чинники:
1) володіння більш високим соціально-рольовим статусом дозволяє домінантному комуніканту
керувати діями співрозмовника, не аргументуючи свої вчинки вербально. Соціально-домінантний індивід
виходить з міркувань нерелевантності подальшої вербальної аргументації наказаної ним до виконання дії
– його перехід до спілкування невербальними засобами означає небажання продовжувати комунікацію
на вербальному рівні, оскільки його правота та авторитет не мають обговорюватися та підлягати сумніву:
(1) Albert Wells…volunteered, "I’ve walked all my life, I can do a little bit now." But Dr. Uxbridge shook his
head decisively. [9]
Приклад (1) ілюструє комунікативну ситуацію соціально зумовленого домінування, де домінантним
комунікантом є лікар, що здійснює вплив на поведінку свого пацієнта за допомогою невербальних
засобів. Його небажання використовувати вербальні засоби для реалізації стосунків домінування у
відношенні до адресата зумовлено усвідомленням власної авторитетності та правильності його рішень,
що не підлягають обговоренню;
2) володіння більш високим соціально-рольовим статусом дозволяє домінантному комуніканту
невербально керувати діями співрозмовника, виходячи з міркувань надлишковості вербального
висловлювання:
(2) When I came into his office, he started to get up and I waved him back down [10].
Більш висока соціально-рольова позиція дозволяє домінантному індивіду керувати поведінкою
адресата комунікативної дії, не звертаючись по допомогу до вербальних засобів і не завдаючи шкоди
його обличчю. Таким чином, у тих випадках, коли КД-індивід може впливати на співрозмовника і без
вербального висловлювання, воно опускається з міркувань його потенціальної надлишковості.
(3) Granny made a signal to me that I knew of old meant "Wait here," while she walked into the room [11].
Надлишковість вербального висловлювання може бути також зумовлена здатністю адресата
комунікативного впливу чітко, спираючись на емпіричний досвід, розпізнати значення невербального
повідомлення, що його передає домінантний індивід, та діяти відповідно до закладеного у ньому
прескриптивного змісту.
3) з метою укріплення стосунків комунікативного домінування індивід, що має зверхню соціальну
роль щодо співрозмовника, звертається до автономного використання НВК, застосовуючи їх як засіб
психоемоційної підтримки власної домінантної позиції.
(4) Sometimes… I will hear her [the daughter] through with the silence of a stone, letting her go on this way
for as long as she is able, doing absolutely nothing and gazing at her all the while with a heavy expression that
yields no flicker of emotion, forcing her to go on and on with increasing dismay and befuddlement (although I
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look at her she might wonder if I hear her) as the smug, malevolent composure with which she enters crumbles
away into terrified misgivings and she is left, at last, standing mute and exhausted, bereft of all her former
confidence and determination [12].
Здійснення впливу на комуніканта у цій ситуації комплексно відображено на рівні вербальних та
невербальних засобів – відсутність реакції батька на слова дочки на обох комунікативних рівнях
призводить до втрати нею своїх позицій. Рішучий вигляд та мовлення дівчинки не знаходять підтримки
та відповідної реакції з боку батька, що веде до її морального виснаження та розгубленості. Відсутність
реакції КД-індивіда на вербальному рівні (мовчання) та її мінімальний ступінь на рівні невербальних
засобів не дозволяють співрозмовнику робити висновки про напрямок розвитку комунікативного
процесу та стан індивіда, що займає більш високу соціально-рольову позицію. Через виклик у адресата
комунікативного впливу афективного стану соціально-домінантний індивід ще більше занижує його
комунікативний статус, що сприяє підкріпленню стосунків комунікативного домінування.
Соціально-домінантний комунікант широко застосовує погляд, що є важливим засобом прояву
авторитарності індивіда, а також координації міжособистісних стосунків між співрозмовниками [13];
засоби жестової підсистеми переважно представлені одиницями, місцем утворення яких є руки та голова
комуніканта. Характеристикою автономно використаних погляду та жестів соціально-домінантного
комуніканта є їхня мінімальна експресивність та низький ступінь інформативності про стан адресанта –
достатній лише для передачі прескриптивного характеру їхнього змісту. Низьким ступенем
експресивності невербальної поведінки соціально-домінантного комуніканта зумовлений і той факт, що
для нього мало характерне автономне використання проксемічного фактора, який відіграє значну роль
при передачі емоційних станів адресанта комунікативної дії.
Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що соціально-домінантні індивіди
звертаються до автономного використання НВК при реалізації стосунків комунікативного домінування,
виходячи з міркувань 1) нерелевантності, 2) надлишковості або 3) здійснення психоемоційної підтримки
власної домінантної позиції засобами НВК, причому експресивність їхньої невербальної поведінки
зводиться до мінімальних проявів.
У домінуванні, що ситуативно конструюється, комуніканти змушені докладати якомога більше
зусиль для підвищення власного комунікативного статусу та досягнення стосунків комунікативного
домінування із співрозмовником. Завдяки використанню автономних НВК стосунки ситуативного КД
створюються такими засобами:
1) навмисним комунікативним розузгодженням, заміщенням очікуваної співрозмовником вербальної
реакції невербальними комунікативними компонентами. Так, на думку М.Л. Макарова, навмисне
комунікативне розузгодження, яке у багатьох випадках пов’язане з невиконанням очікуваного
реактивного ходу, на рівні елементарних послідовностей мовленнєвих ходів часто стає ознакою
комунікативної ініціативи. "Мовчання, що демонструє небажання виконати реактивний мовленнєвий акт,
належить до цієї ж категорії. Вчинивши так, мовець ніби демонструє, що має право порушувати норми
узгодження комунікативних ходів за їх "прагматичною валентністю". Порушення сталих форм
спілкування, як правило, пов’язане з приписуванням порушнику більш високого удаваного чи реального
статусу" [14: 219].
(5) "Do you think he has done something against the law?" Strand asked. Solomon looked at him as he would
at a credulous child [15].
(6) "We’re talking about one of the best lawyers in the world, for heaven’s sake, not some unprepared hack,"
I said. Oliver laughed loudly, as if I had said something funny. "What is it," I said, beginning to laugh myself.
"What have I said?" [16].
Приклади (5) та (6) ілюструють придбання комунікантами домінуючої позиції на підставі їхнього
більш високого рівня обізнаності про реальний стан речей. Проявляючи свій більш високий рівень
експертизи за допомогою навмисного комунікативного розузгодження – відсутністю вербальної
репліки-реакції на висловлювання співрозмовників, – а також повідомляючи їх про свою ситуативну
вищість на рівні невербальної поведінки, адресанти комунікативних дій досягають стосунків
ситуативного домінування над адресатами.
2) імпліцитним (не вираженим вербально) завданням шкоди обличчю адресата комунікативної дії:
(7) "You’re evil," Peter [the husband] called after her, "evil." [His wife] reached the landing, her head
twisted and she laughed. The anger was sucked out of Peter’s voice and he slumped at the curve of the chair,
emptied of strength [11].
3) використанням ситуативно значущих факторів, які одночасно є і передумовою для ситуативного
придбання комунікантом домінантної ролі:
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(8) "Maybe we’ll all be eliminated," Sam Jakubiec said. "If the O’Keefe crowd take over." He looked
inquiringly at Peter, but Royall Edwards gave a cautioning nod as their waiter returned. The group remained
silent as the young man deftly served the comptroller [9].
4) створенням психоемоційного тиску, причому невербальна поведінка ситуативно-домінантного
комуніканта характеризується якомога більшою експресивністю:
(9) "Don’t touch those dishes, I’ll do them tomorrow." I said, "No, let me…" but Susan angrily barred my
way to the sink, so I retreated [16].
(10) She came swiftly across the room, right up close to me where I was standing, and she dropped her head
and looked down at me – the old look of a smile that wasn’t a smile, and the big grey eyes staring at me with
their bright black centers. I knew I would do everything she said [17].
У цілому спектр автономно використаних ситуативно-домінантними комунікантами невербальних
компонентів широкий, такі індивіди схильні використовувати різноманітні невербальні засоби для
досягнення стосунків комунікативного домінування над співрозмовником. При цьому автономні НВК
ситуативно-домінантного комуніканта характеризуються максимально прийнятним для кожної
конкретної ситуації спілкування ступенем експресивності, що сприяє встановленню шуканих стосунків
домінування.
Таким чином, звертання до автономного застосування НВК у комунікативному акті соціально- та
ситуативно-домінантними комунікантами зумовлене різними чинниками: якщо соціально-домінантний
індивід виходить з міркувань нерелевантності та надлишковості вербального компонента, спираючись на
свою більш високу соціально-рольову позицію, то ситуативно-домінантний комунікант, прагнучи
занизити комунікативний статус співрозмовника і тим самим досягти комунікативного домінування,
вдається до навмисного порушення правил комунікації та комунікативного узгодження. Він також
використовує ситуативні фактори, що спроможні наділити його домінантною роллю, та досягає
домінантності за допомогою здійснення психоемоційного тиску на співрозмовника. Невербальна
поведінка соціально-домінантного комуніканта характеризується мінімальним ступенем експресивності
та мало інформативна щодо його комунікативних інтенцій та емоційного стану; у свою чергу,
ситуативно-домінантний комунікант схильний використовувати широкий спектр невербальних засобів
для досягнення стосунків комунікативного домінування над співбесідником, причому НВК, які він
застосовує у процесі створення таких стосунків, характеризуються максимально прийнятним для кожної
конкретної ситуації спілкування ступенем експресивності. Аналіз функціонування невербальних
компонентів у комунікативних ситуаціях реалізації стосунків комунікативного домінування є
перспективним напрямком досліджень у рамках сучасної лінгвістичної науки. Він поглиблює знання про
способи ефективної реалізації комунікантами інтенцій щодо здійснення мовленнєвого впливу на
співрозмовника та є важливим внеском у розвиток теорії взаємодії у процесі комунікації.
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Барташева А.И. Автономное функционирование невербальных компонентов в коммуникативной
ситуации доминирования
Статья посвящена исследованию роли автономно функционирующих невербальных компонентов в
коммуникативной ситуации социально и ситуативно обусловленного коммуникативного доминирования,
определению факторов, обусловливающих использование этих компонентов социально- и ситуативнодоминантными коммуникантами. Социально-доминантные коммуниканты задействуют минимально
экспрессивные невербальные средства и обращаются к автономному их использованию исходя из
соображений нерелевантности и избыточности вербальных высказываний, что обусловлено их более
высокой социально-ролевой позицией. Ситуативно-доминантные индивиды достигают доминирования
посредством занижения коммуникативного статуса собеседника использованием широкого спектра
максимально экспрессивизированных НВК, намеренным нарушением правил коммуникации и
коммуникативного согласования, осуществлением психоэмоционального давления, а также
использованием ситуативных факторов, способных наделить их доминантной ролью.
Ключевые слова: невербальные компоненты, автономное функционирование, коммуникативное
доминирование, социально- и ситуативно-доминантные индивиды.
Bartasheva G.I. Autonomous Functioning of Nonverbal Components in the Communicative Situation of
Dominance.
The article deals with the research of the role of autonomously functioning nonverbal components in the
communicative situation of dominance. The factors that stipulate the usage of these components by socially- and
situationally-dominant communicators are established. Socially-dominant communicators tend to use minimally
expressive nonverbal means and turn to their autonomous usage out of nonrelevance and excessiveness of verbal
expressions, which is stipulated by their higher social and role positions. Situationally-dominant individuals
tend to use a wide spectrum of maximally expressive nonverbal components in order to occupy the dominant
position. They become dominant by means of lowering the communicative status of their conversation partner
with the intentional breaking of rules of communication and communicative coordination, exertion of emotional
pressure, and usage of situational factors. Key words: nonverbal components, autonomous functioning,
communicative dominance, socially- and situationally-dominant individuals.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА И ПРОБЛЕМА ЛАКУНАРНОСТИ ИГРЫ СЛОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
У статті аналізуються засоби передачі національно-культурного компоненту в процесі художнього
перекладу гри слів у казці Л.Керола "Аліса в країні чудес". Ключові слова: національна картина світу, гра
слів, лакуна, культурні реалії, художній переклад.
Одним из признаков утверждения антропоцентрической парадигмы в современных лингвистических
исследованиях является осмысление проблем межкультурного и межнационального общения, языковой
реализации национальных картин мира. Исследование языковой картины мира возводят к работам
В. Гумбольдта, который полагал, что языки отличаются различными мировидениями. Исследования
В. Гумбольдта были продолжены Э. Сепиром, Б. Уорфом, А.Вежбицкой на материале экзотических
языков. Это направление исследований опиралось на категории семантических полей, представляющих
отдельные фрагменты языковой картины мира в рамках описания семантики языковых единиц (работы
Ю.Д. Апресяна, В.Г. Гака, Е.С. Яковлевой, В.З. Санникова). Картина или модель мира представлена в
широком культурном контексте в работах Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Л.П. Ивановой и др. Для
современных исследований в области культурологии представляет интерес сопоставление менталитета
двух лингвокультурных общностей с целью выявления различий и совпадений между ними. Сигналами
специфики лингвокультурной общности являются лакуны, изучение которых особенно важно для
перевода.
Цель статьи – показать на материале сказки Л.Керролла "Алиса в стране чудес" процесс перевода
художественного текста как его творческую перекодировку, а также осмысление проблемы языковой
реализации национальных картин мира.
В свете современного учения о языковой картине мира переводческий опыт, как богатейшая практика в
области взаимодействия культур, приобретает новое значение. В процессе художественного перевода
происходит творческая перекодировка текста, относящегося к другой культуре и к автору с другим
мировоззрением, которая сопровождается потерей части информации и добавлением новой информации и
новой оценки, зависящей от эстетических, этнических, идеологических установок интерпретатора.
Переадресация текста реципиенту, не владеющему языком оригинала, сопровождается изменениями в
семантической и прагматической субструктуре текста. При анализе переводов, выполненных различными
авторами, особенно ярко прослеживаются примеры несовпадения отдельных фрагментов при
сопоставлении картины мира оригинала с картинами мира переводов, выполненных различными авторами.
Игра слов, которую часто причисляют к "непереводимым элементам текста", представляет особый
интерес для исследователей в силу трудности воссоздания в тексте перевода исходного соотношения
между формой и смысловым наполнением, лакунарностью составляющих ее компонентов.
Сравним переводы литературной сказки Л.Кэрролла "Алиса в Стране чудес", сделанные
Н.М.Демуровой, Б.Заходером, В. Набоковым, и проанализируем способы передачи национальнокультурного компонента в процессе перевода игры слов [ 2, 3, 4, 5 ].
Трудность перевода произведения Л. Кэрролла состоит в том, что весь художественный мир сказки
построен на речевой семантике. Речь персонажей и многие эпизоды книги построены на игре слов, на
обыгрывании метафор, на буквальной интерпретации компонентов идиом. При этом автор мастерски
использует для создания комического эффекта исходные значения слов и словосочетаний, полисемию и
различные виды омонимии. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что игра слов в сказке
основывается на английской лексике, английском фольклоре, английских литературных ассоциациях и
имеет ярко выраженную национально-культурную специфику [1]. Следует также помнить, что книга
была написана в середине ХIХ века и требует от переводчика знания многих фактов культурной жизни
Англии того времени, понимания всего "вертикального контекста" художественного произведения.
1. Ярко выраженную национально-специфическую окраску приобретает антропонимикон "Алисы в
Стране чудес" и, в первую очередь, имена главных персонажей сказки, мастерски обыгрываемые
автором. Прежде всего привлекает внимание перевод имени главной героини Alice, предложенный
В.Набоковым, который, по сути, превратил англичанку Алису в русскую девочку. Он дал ей русское имя
Аня (уменьшительная форма от имени Анна).
Такими же русскими именами он называет других героев сказки, которые окружают Алису. Это
дворянин Кролик Трусиков ( у остальных переводчиков – Кролик ) и его слуги Петька и Яшка ( Pat and
Bill).
Имя наиболее известного, после Алисы, персонажа сказки Л. Кэрролла Чеширский Кот (Cheshire
cat) связано с идиомой to grin like a Cheshire cat - ухмыляться во весь рот [6].
Существуют две версии происхождения этого фразеологизма. По первой версии, один художник в
Чешире (графстве, где родился Льюис Кэрролл) изображал на вывесках ухмыляющихся львов; по
второй – одно время головке чеширского сыра придавалась форма широко улыбающейся кошки.
© Большакова Н.І., 2004
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Автор использует не имеющий самостоятельного значения компонент фразеологического
сочетания и превращает его в одного из персонажей повествования. В этом случае, как и во многих
других, перевод В. Набокова выглядит наиболее оригинальным.
Действительно, современные взрослые и детские читатели знают, что Чеширский Кот - это персонаж
сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", который всегда улыбается и может исчезать. Однако,
В. Набоков исходил из того, что русскоязычный ребенок может не понять, почему он именно
Чеширский, а тем более, почему он улыбается. Он предлагает следующий вариант перевода, сохраняя
игру слов автора: "Это Масленичный Кот... Не всегда коту масленица, - ответила Герцогиня - Моему
же коту - всегда. Вот он и ухмыляется".
2. Лакунарность отдельных компонентов игры слов требует от переводчиков поиска близких к
английским культурных реалий в языке перевода. Задача осложняется необходимостью сохранения
комического эффекта игры слов, который достигается в тексте оригинала. Показательны в этом смысле
переводы названия 3 главы "Алисы в Стране чудес", которая называется "Caucus – Race and Long Tile".
Термин "Caucus" относится к политической лексике и применялся в английском Парламенте в
отношении строго дисциплинированной организации, управляемой комитетом, в уничижительном
смысле, когда речь шла о партии противников.
Поскольку у Л. Кэрролла "Caucus - Race" представлена в виде игры, Набоков перевел заглавие как
"игра в куролесы", используя хорошо знакомое русскоязычному читателю слово куролесить в отличие от
незнакомого английского caucus. У Б. Заходера - "кросс по инстанциям", т.е. сохранение сферы
применения английского и русского слова .
Только Н. Демурова упростила оригинал в своем переводе, написав "бег по кругу" и дав пояснение
термина "caucus", что совершенно непонятно читателю, не видевшему оригинала.
Интересны также варианты перевода словосочетания "Orange Marmalade".
У В. Набокова – это "Клубничное варенье", более знакомое русскому ребенку, чем апельсиновый
мармелад. Не совсем удачен перевод, предложенный Б. Заходером: "апельсиновое варение", так как вряд
ли можно из апельсинов сварить варенье.
3. Символы прецедентных феноменов, формирующие культурный фон художественного текста,
представляют определенную трудность для переводчика, так как предполагают знание адресатом
пресуппозиционной информации и фоновых знаний.
В третьей главе Мышь цитирует "самую сухую вещь" – отрывок из истории Англии Хэвилленда
Чемпелла, по которой занимались дети Лидделов.
Из всех рассматриваемых переводов только В. Набоков заменил его на отрывок из истории Киевской
Руси, такой же трудный для детского восприятия.
Таким образом, анализ способов перевода игры слов в литературной сказке Л.Кэрролла "Алиса в
Стране чудес", используемых Н.М.Демуровой, Б.Заходером и В. Набоковым, еще раз доказал
необходимость учета специфики национальных картин мира языка оригинала и языка перевода.
Наиболее удачны и интересны, на наш взгляд, переводческие решения передачи национальнокультурной специфики игры слов, предложенные Владимиром Набоковым. Он стремился к тому, чтобы
сказка английского писателя, чрезвычайно трудная для перевода на другой язык, стала по-настоящему
близка русскому читателю, чтобы он понял своеобразие и блеск словесной игры, оценил тонкость
юмора, способность Кэрролла взглянуть на мир одновременно глазами ребенка и глазами ученого.
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Bolshakova N. I. The National Picture of the World and the Problem of Lacuna Pun in Literary Translation.
The article analizes the means of rendering national cultural component transmission in the process of literary
translation of pun in the tale by L. Carrol "Alice in Wonderland". Key words: the natinal picture of the world,
pun, lacuna, cultural phenomena, literary translation.
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СЛОВА I СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЩО
ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
У статті порушено проблему перекладу псевдопростих слів та словосполучень у німецькій науковій та
технічній літературі.
При навчанні розумінню та перекладу німецької наукової та технічної літератури студенти часто
зустрічають у текстах "прості" (легкі) та "складні" (тяжкі) слова і словосполучення. Простота чи
складність таких слів та словосполучень визначається легкістю або складністю їх запам’ятовувань і
можливістю їх безпомилкового пізнавання в контексті. Ці слова легко перекладаються, а значення
"складних слів" відшукуються у словнику.
Однак існує ще третя група слів. Це псевдопрості слова, тобто слова-"обманщики". Вони здаються
студентам простими і навіть знайомими й перекладаються ними впевнено, але неправильно. Справа в
тому, що студенти часто запам’ятовують нові слова і словосполучення шляхом порівняння з тим, що
вони уже знають, встановлюючи при цьому подібність і відмінності між знайомими словами і
словосполученнями та тими словами, які треба вивчити.
Як відомо, значна частина лексичного і граматичного матеріалу засвоюється та закріплюється на
основі використання принципу аналогії, системності, при широкому узагальненні схожих явищ і дій.
Так, для засвоєння системи відмінювання німецьких слабких дієслів нема необхідності у вивченні
відмінювання кожного дієслова зокрема. Достатньо вивчити два, три дієслова та виробити навички
користуватися ними .
Для засвоєння основного значення префікса un-, що відповідає в рідній мові префіксу "не-", "без-"
достатньо дати декілька прикладів з їх перекладом, а потім виконати невелику вправу з аналогічними
словами, закріплюючи тим самим основні значення префікса: unaufmerksam – неуважний, неуважно;
unaufhörlich – безперервний, безперервно.
Однак дія аналогії при вивченні іноземної мови має свої обмеження. Саме цих обмежень студенти
спочатку не помічають. Складні іменники, наприклад, перекладаються звичайно достатньо впевнено і
правильно на основі знань слів, з яких вони складаються:
Anfangszustand – початковий стан; Übergangsphase – перехідна фаза.
Звикаючи до такого способу перекладу складних іменників, студенти намагаються таким чином
перекладати й ті іменники, переклад яких відхиляється від цього правила.
Zeitraum перекладають як "простір часу" чи "часовий простір". Правильний переклад – "період".
Grundlage – перекладають як "основне положення". Правильний переклад – "основа".
Reihenfolge – не послідовність рядів (серій), а просто – "послідовність".
Таких іменників, що виходять за рамки сфери дії аналогії, в німецькій науковій і технічній літературі
немало. Їх треба закріплювати у процесі навчання.
Іноді студенти не звертають належної уваги на графічне зображення слова, що призводить до
неправильного перекладу. Ці слова можуть належати до будь-якої частини мови:
1. Іменники:
Mitte – середина, центр, Mittel – засіб, пласт, центральний, середній;
Zinn – олово, Zink – цинк; Qualität – якість, Quantität – кількість.
2. Дієслова та їх основні форми:
bitten um A.- просити, bieten – пропонувати, гарантувати, давати, обіцяти;
scheiden – розділяти, відділятись, schneiden – різати, розрізати, пересікати;
fordern – вимагати, fördern – сприяти, стимулювати;
kennen – каnnte – gekannt – знати; können – konnte – gekonnt – могти;
fehlen – fehlte – gefehlt – бути відсутнім; fallen – fiel – gefallen – падати.
3. Інші частини мови:
Wieder – прислівник із значенням "знову", wider – прийменник із значенням "проти".
Змішування графічного зображення різних слів може відбуватися й у випадку зміни їх форм (при
відмінюванні іменника чи дієслова і т.д.) , наприклад: viel – багато, fiel – упав, падав, випав, fällt –
падає; fehlt – відсутній.
Змішування різних слів спостерігається особливо на перших етапах перекладу. Кращим способом
позбавитися від таких помилок є фіксація уваги на відмінностях у написанні, функціях та значенні слів.
Певні труднощі викликає переклад псевдопростих словосполучень. До них належать фразеологічні
звороти, дослівний переклад яких призводить до непорозумінь, наприклад: in erster Linie – в першу
чергу, перш за все, а не "в першу лінію"; in der Lage sein – могти, бути в змозі, а не "бути в положенні";
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Stellung nehmen zu – висловлювати (виражати) думку (відношення) з приводу чогось, а не "брати
положення (позицію)"; unter anderеm – між іншим, а не "серед інших" чи "під іншими".
До псевдопростих слів належать і багатозначні слова. Тут треба прочитувати всю словникову статтю,
щоб підібрати правильне значення слова, інакше це призведе до нерозуміння тексту. Ніхто не буде
сумніватися, що слово Aufgabe означає "задача", але рідко кому із студентів відомо, що це слово має
також значення "відмова від чогось". Також дієслово "eingehen", яке означає не лише "входити", а з
прийменником auf (eingehen auf Akk), має значення "детально стосуватися чогось".
Труднощі викликає також переклад таких багатофункціональних і разом з тим багатозначних слів, як
als, zu, da, damit та багатьох інших їм подібних, засвоєння яких необхідне через їх часте вживання.
До числа псевдопростих слів належать мнимі друзі перекладача. В українській мові є іншомовні
слова, за формою та звучанням подібні до німецьких слів іншомовного походження. Правда, вони мають
зовсім інше значення, наприклад: Plast – пластмаса, а не "пласт"; Produktion – виробництво, а не
"продукція".
Отже, завдання викладача постійно звертати увагу студентів на переклад таких псевдопростих слів та
словосполучень з тим, щоб уникати подібних помилок при перекладі .
Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
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ДІЄСЛІВНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ "СТРАХ" (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)
Стаття присвячена аналізу семантики абстрактних та конкретних оцінних дієслівних лексем, які
об’єктивують концепт "СТРАХ" у сучасній англійській мові. Ключові поняття: когнітивно-дискурсивна
парадигма, абстрактні та конкретні імена, дієслово, суб’єктні та об’єктні дієслова.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальним стає питання дослідження семантики
абстрактних імен (АІ) у рамках когнітивно-комунікативного підходу до мови. Згідно із засадами нової
парадигми, АІ розглядається як лінгвістичний феномен, що формується при взаємодії мови, мовлення та
думки. Процес абстрагування є універсальним методом та основою пізнання, мова закріплює результати
цього процесу, тому дослідження абстрактних номінативних одиниць виходить на проблему
співвідношення мови та мислення – одну з основних проблем когнітивної лінгвістики [1: 59]. Саме тому
опис та аналіз значень АІ як результат і процес відображення більш глибинної концептуальної семантики
зазначених лексичних одиниць дозволяє отримати чітке системне уявлення про їх семантичну структуру,
встановлює закономірності взаємозв’язку між змістом цих імен та виконання ними таких найважливіших
мовних функцій, як функції накопичення, збереження інформації про світ, а також передачі отриманих
знань у процесі комунікації [2: 183].
Протиставлення конкретних і абстрактних імен засноване на різних способах розуміння людиною тих
явищ, які стоять за цими іменами [2: 184]: конкретне поняття виступає як поняття про предмет чи клас
предметів, абстрактне поняття – як поняття про ознаку [3: 4-5]. Прийнятий у логіці поділ на конкретні й
абстрактні імена корелює з поділом слів на одиниці з предметною та ознаковою семантикою у
мовознавстві [4: 151; 1: 60]. Словами з абстрактним значенням вважаються іменники, прикметники,
дієслова, прислівники, ядром частиномовних значень яких є поняття ознаки. Такі ознакові імена,
характеризуючи внутрішній та зовнішній світ людини, її відношення до нього, маніфестують складні
взаємовідносини, емоційні оцінки, властивості об’єктів тощо [5: 134]. Ознака предметів, яка лежить в
основі віднесення одиниці до АІ, характеризується онтологічною несамостійністю і становить частину
субстанції речей, тобто вона завжди пов’язана з тими предметами, у яких вона виявляється [3: 4; 1: 60].
Іншим критерієм, на основі якого робиться висновок про абстрактність значення, є відсутність
здатності позначуваного феномена безпосередньо сприйматися органами чуття [1: 61]: зміст АІ –
результат розуміння, а не впізнання, а звідси випливає відносність цього змісту. Доказом відносності АІ є
розпливчастість їхніх тлумачень у лексикографічних джерелах. З одного боку, це обумовлюється
безпосередньою залежністю семантики абстрактних лексичних одиниць від власного досвіду людей, їх
когнітивних здібностей, емоцій, переживань, вчинків тощо [2: 184-186]. З іншого боку, уявлення про
сутність АІ, що лежить в його основі, формується на базі саме культурних традицій, особливостей
менталітету мовної спільноти тощо. За своїм характером концепти АІ є більш суб’єктивними, ніж
когнітивні структури ККС мовців, які відображають предмети матеріального світу [6: 38-39].
Предметом нашого дослідження є абстрактні та конкретні оцінні дієслова, які експлікують
інформацію різних пропозицій фреймової структури емоційного концепту (ЕК) "СТРАХ". Основними
задачами постають виділення: корпусу дієслівних лексичних одиниць, які репрезентують концепт
"СТРАХ", визначення характеру їхньої семантики шляхом опису семантичних ознак та відповідна їх
класифікація, побудова концептуальної моделі їх семантичного змісту.
ДЛ є такими номінативними одиницями, у значенні яких фіксуються та закріплюються категоріальні
ознаки дії, стану, відношення тощо, які відтворюють зв’язки зазначених об’єктивних сутностей із
предметами та суб’єктами, що продукують ці дії або знаходяться під їхнім впливом [5: 139]. У
семантичному змісті дієслів знаходиться сема "дія", яка відноситься до розряду архисем і є більш
абстрактною та характеризує будь-яке дієслово, на відміну від інших частин мови [2: 210-211].
Семантика ДЛ носить реляційний характер у , що в її основі лежить поняття ознаки, яке імплікує певну
субстанцію, до якої вона може бути приписаною. Інакше кажучи, значення ДЛ складається з двох частин:
із семантики власне дієслів та значення предметного імені, яке визначається ними [5: 136-139]. З огляду
на характер сполучуваності англійських ДЛ, логічно припустити наявність у їх семантиці адвербіальних
сем, що уточнюють просторові, часові, якісні й кількісні характеристики процесу, а також семи
семантичного суб’єкта, об’єкта, процесуального знака [2: 212].
Більшість дієслів включається до оцінного масиву лексики англійської мови, що об’єднує такі
одиниці, значення яких уміщує емоційно-оцінний компонент, тобто слова, емоційність яких не
визначається контекстом, ситуацією чи суб’єктивним уживанням. Емоційно-оцінний компонент є
результатом опосередкованого відображення взаємодії емоції – психічного переживання суб’єктом свого
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ставлення до світу та оцінки як результату цього процесу [7: 14]. До числа найчастотніших критеріїв, які
лежать в основі оцінної кваліфікації лексики, відносять морально-етичний, емоційно-психологічний,
інтелектуальний, особистісний, соціальний тощо. Одночасно оцінні дієслова мають специфічні критерії:
мета, з якою виконується дія; засіб її реалізації; об’єкт, на який спрямована дія; суб’єкт дії тощо.
Основою оцінки ДЛ служить також ступінь інтенсивності прояву дієслівної дії (сильно-помірно-слабо),
характер спрямованості (оцінка спрямована на самого суб’єкта дії чи звернена до інших) [7: 31-32].
У сучасному мовознавстві, яке характеризується представленням виділеності таких універсальних
угрупувань дієслів, як дієслова дії, стану, відносин, залежно від семантичної спрямованості дії, яка
позначається, усі ДЛ також поділяються на суб’єктні (СДЛ) та об’єктні (ОДЛ) дієслова. Відмінною
рисою першої групи дієслівних найменувань є те, що ономасіологічна формула "суб’єкт – дієслівна дія"
вказує на сферу виконавця дії. Дієслівні найменування суб’єктної спрямованості підпадають під
категорію "дія", "подія", "стан", обов’язково вміщуючи категоріальну статичну сему "процес". Такі
категоріальні ознаки здатні відображати властивості емоційної сфери людини [5: 160-164].
У номінативному значенні ОДЛ фіксується не тільки факт зв’язку дії та об’єкта, як у СДЛ, але й такі
супутні ознаки, як характер та напрямок переміщення об’єкта, спосіб його зміни, середовище протікання,
засоби, результати дії тощо. До ОДЛ відносять дієслова, які позначають різні форми та процеси
мовленнєвомисленнєвої діяльності людини, її моральні якості, сфери емоційного впливу та сприйняття
людиною ставлення суб’єкта тощо. ОДЛ включають у свою семантику динамічну семантичну ознаку
"дія", "вплив", "створення", "відношення" [5: 170-186].
На основі вищезазначених критеріїв визначення абстрактного/конкретного імені стверджуємо, що ті
дієслова, які позначають різні форми страху, характеризують уплив одного суб’єкта на іншого з метою
викликання/позбавлення цієї емоції або відображають прояви особистісних якостей людини, які
породжуються ситуативним або хронічним страхом, відносяться до абстрактної лексики. Група
кінематичних дієслівних лексем (ДЛ), які експлікують ЕК "СТРАХ", репрезентує категорію "рух"
(відповідає за властивість даних одиниць програмувати модель поведінки суб’єкта під час переживання
страху) [8: 13-14], виступають як одиниці з конкретною семантикою. Окрему групу формують
психофізіологічні ДЛ, які містять семи абстрактного та конкретного характеру, відтворюючи
категорію "зміна": емоційний баланс порушується у бік негативної емоції, що виявляється ззовні.
Ті дієслова, які номінують різні аспекти емоційної сфери людини, її вплив на свідомість та діяльність
індивіда, належать до оцінної лексики. Тому корпус дієслівних номінативних одиниць, які
репрезентують різноманітні грані концепту "СТРАХ" та імпліцитно несуть у своєму значенні оцінну
сему, що виражає негативне ставлення представника англомовної спільноти до страху та його проявів,
відносять до оцінних одиниць. Для аналізу оцінних дієслів використовуємо пропозиції, які записуються у
вигляді формул тлумачення, характеризуючи суб’єкт за допомогою предикатів за акціональним та
оцінним параметрами, а також різні типи фреймів. Під пропозицією розуміється двохсемантична
структура представлення значення, яка складається з суб’єкта (предмет дії) та предиката (ознака, яка
предукується предметові). Акціональний фрейм – структура, конституентами якої є предмети
ДЕХТО/ДЕЩО, що наділяються семантичними ролями: агент, пацієнс, причина, наслідок, результат
тощо. Вона акцентує увагу на взаємодії декількох предметів у просторі та часі. Посесивний фрейм –
структура, у якій сутності ДЕХТО/ДЕЩО пов’язані предикатом "мати", тобто співвідносяться через
відношення володіння [9: 3-11; 10: 19-23].
Усі оцінні дієслова, які відображають різні акціональні характеристики фрейму концепта "СТРАХ",
відносять до дієслів стану, дії та відношення, але цей поділ є умовним, адже, частина таких ДЛ можуть
за своїми семантичними ознаками належати до декількох груп одночасно. Емоційний стан страху
представлено синонімічними рядом ДЛ (загальною кількістю 7 одиниць) – apprehend, dread, misdoubt,
,funk, panic, misgive – та 3 сталих дієслівних словосполучень неметафоричного характеру (be afraid, take
fright, take alarm) на чолі з синонімічною домінантою to fear [11: 280], яка експлікує найбільш
прототипові ознаки значень дієслів цього ряду: to fear – to have an unpleasant often strong emotion caused
by anticipation or awareness of danger [12: 572]. ДЛ цієї групи характеризується своєю суб’єктивною
спрямованістю, вміщуючи категоріальну сему fear. Суб’єкт, який є носієм стану страху, експлікується
лише у мовленні. Тлумачення концептуальної структури таких дієслів представлено у вигляді такої
пропозиції: [(ДЕХТО: людина) перебуває в (ДЕЩО: форма страху)]. Наприклад, dread – to fear greatly
[12: 477]; apprehend – to anticipate, esp.with anxiety, fear or unease [12: 75].
Наступна група дієслів висвітлює на ментальному рівні ділянки взаємодії концептів "СТРАХ" та
"ФІЗИЧНИЙ СТАН". Інакше кажучи, йдеться про позначення СДЛ психофізіологічних та (супутніх їм)
кінематичних реакцій індивіда на небезпеку/страх, які здійснюються під впливом цієї емоції.
Психофізіологічні дієслова репрезентують зовнішні ознаки фізичного стану/дій людини як результат
прояву внутрішніх реакцій організму на небезпеку, які продукуються страхом. Певна сукупність цих
ознак бере участь у формуванні семантичної структури вищезазначеного типу лексики. Кінематичні
лексеми з конкретною семантикою відтворюють фізичні прояви реакції на страх.
Виділяємо домінанту be nervous семантичного ряду психофізіологічних дієслів, семантика яких
відображає внутрішній дисбаланс людини, пов’язаний з появою передумов чи наслідків виникнення
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страху: fidget, fuss, fret, jitter, tittup, unstrung, be anxious [11: 280]. Кількість лексем - 6, стійких
словосполучень – 2. Наприклад, to jitter – be nervous or act in a nervous way [12: 1850]. Серед дієслів з
категоріальною семою "рух" виділяємо три синонімічних ряди одиниць, які репрезентують фізичну
реакцію суб’єкта на страх. Перший ряд з домінантою cower складається з 10 одиниць: cringe,crouch,
flinch, shrink, startle,start, shy, wilt, quail, thrill [11: 154]. Другий ряд, який очолює лексема tremble
включає 6 дієслів: quake, quaver, quiver, shiver, shudder [11: 154]. ДЛ jerk, vellicate, jiggle, stir, toss, thrash,
shy, buck (загальною кількістю – 9) мають у своєму складі архісему twitch. ДЛ усіх груп репрезентуються
двома пропозиціями, які складають посесивний фрейм [ДЕХТО1: власник/зміст (людина) має ((ДЕЩО1:
власність (страх)) спричиняє (ДЕЩО 2: контейнер (фізичний стан))].
Наступне угрупування ДЛ, яке тісно пов’язане з виникненням емоційного стану страху та пов’язаних
з ним фізичних реакцій організму, являють собою об’єктні дієслова "дії". Синонімічна домінанта to
frighten – to make someone afraid, to fill with a sudden feeling of fear, – яка репрезентує прототипові ознаки
значень інших 17 синонімів ряду (terrify, terrorize, dismay, alarm, agitate, strike terror, awe, unman, appall,
petrify, horrify, scare, stampede, panic, shock, consternate) відтворює такі категоріальні семи:
"цілеспрямованість", "інтенсивність", "темпоральність". Інший синонімічний ряд ДЛ, які належать до
сфери "Емоційний уплив", очолює домінанта worry. Цю групу лексем складають 19 одиниць: (stew
,trouble, disquiet, vex, distress, disturb, faze, upset, perturb, fret, fuss, bother, pother, unnerve, unhinge,
uncalm, unsettle, turn). Усі зазначені дієслова каузують певний емоційний стан. Структура таких ДЛ
тлумачиться за допомогою пропозицій: [(ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1) каузує бути в стані страху (ДЕХТО 1/
ДЕЩО 1)] або [(ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1) впливає емоційно (ТАК) на (ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1)] [2: 221]. Інша
група ДЛ, які належать до семантичного типу "емоційна поведінка" (сукупна кількість 13: intimidate:
daunt, cow, overawe, abash, bulldoze, bully, hector, browbeat, brandish, threaten, menace) [11: 154]
характеризуються негативною інтелектуальною, морально-психологічною оцінкою та відображають дію
суб’єкта, маючи спільні з двома першими рядами категоріальні семи "каузативність",
"цілеспрямованість". Вони відрізняються архісемою "манера поведінки" та вміщують у себе сему оцінки
негативної морально-психологічної діяльності індивіда: [(ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1) поводиться (ТАК)].
Наприклад, to browbeat – to intimidate or bully, especially in an arrogant manner [12: 204].
Абстрактні оцінні дієслова здатні виявляти певні якості характеру людини, яка потрапляє у ситуацію
небезпеки та відчуває страх. На концептуальному рівні семантика таких одиниць об’єднує ознаки ЕК
"СТРАХ" та таких концептів якостей людини як "СМІЛИВІСТЬ" та "БОЯГУЗТВО". Інакше кажучи, при
актуалізації значень відповідних лексем у мовленні активізація у свідомості реципієнта концептів
"СМІЛИВІСТЬ" та "БОЯГУЗТВО" тягне за собою інформацію про емоцію, яка є одним із чинників
виникнення таких якостей. Синонімічний ряд ДЛ на чолі зі словосполученням be courageous складається
з 8 лексeм (dare, venture, face, front, confront, brave, beard, defy) та 3 словосполучень (make bold, face up to,
be courageous), які об’єктивують своїми значеннями позитивну морально-психологічну оцінку суб’єкта,
що протистоїть небезпеці та страху. Стійке дієслівне словосполучення be cowardly, яке актуалізує
негативну сему морально-етичної оцінки боягузливої поведінки суб’єкта під час загрози, об’єднує своїм
значенням 2 інших словосполучення метафоричного та неметафоричного характеру (to show the white
feather, to run away) та 5 дієслів – quail, skulk, sneak, slink, quit. У своєму змісті лексеми рядів be cowardly
та be courageous містять семи кінематичної природи. Тлумачення цих оцінних ДЛ репрезентується
акціонально-посесивним фреймом (рис.1). Отже, ДЛ, експлікуючи інформацію зазначених пропозицій
фрейму ЕК "СТРАХ", виражають оцінку соціоцентричних дій суб’єкта [7: 34].
ТАКЕ
ДЕЩО 1
СТІЛЬКИ
небезпека

СТІЛЬКИ
ТАКЕ

ДЕЩО 3: власність
якість

має

діє ТАК
на

з результатом ДЕХТО: власник/ пацієнс

на

с результатом
має

ДЕЩО 2: власність
страх

діє ТАК

Рис. 1. Фреймова структурація концепту "СТРАХ" засобами ДЛ на позначення якостей характеру
Існує інша категорія егоцентричних та соціоцентричних оцінних дієслів, які репрезентують дії, що
спрямовані як на самого суб’єкта/суб’єктів, так і на оточуючих з метою позбавитися проявів боягузтва
(ситуативних) та активізувати вольові якості людини для протистояння загрозі. Їх можна віднести до
сфер "Моральний уплив" та "Манера поведінки". До них належать (summon up/ pluck up courage,take
heart, stand ones ground, brace up, bear up, hold out, present a bold front, show fight, face the music) з
домінантою to nerve oneself (7 стійких словосполучень неметафоричного характеру та 3 лексичні
одиниці); 7 дієслівних лексем (inspire, reassure, encourage, embolden, nerve, rally) з домінантою to hearten
та 4 стійких дієслівних словосполучення (stick at nothing, play with fire, tempt providence) з домінантою to
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be rash [11: 280]. Диференційними семами, які дозволяють розрізняти ці синонімічні ряди є
"егоспрямованість"/ "соціоспрямованість", "манера поведінки": "ризик". Дієслова перших двох
семантичних типів представлено у вигляді: [(ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1) здійснює емоційно-моральний уплив
на (ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1)] або [(ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1) здійснює емоційно-моральний уплив на (ДЕХТО 2/
ДЕЩО 2)]. Наприклад, to nerve oneself – to make someone, usually yourself, feel strong enough or ready to do
something [13: 950]. ДЛ ряду з домінантою to be rash, які реалізують сему "манера поведінки",
тлумачаться за допомогою пропозиції: [(ТАКИЙ ДЕХТО 1/ ДЕЩО 1) поводиться ТАК]. Наприклад, to be
rash – acting or done too quickly, without considering the effects of your action [13: 1168].
До емоційно-оцінних ДЛ сфери міжлюдських відносин, стосунків, у яких розкривається ставлення
одного суб’єкта до іншого, що безпосереднім чином опосередковане емоцією страх, належать лише 3
дієслова: to fear у значенні to have a reverential awe of somebody or something [12: 512]; to awe – to have an
emotion compounded of dread, veneration and wonder, inspired by authority or by something sacred or sublime
[12: 108]; dread – to regard with awe [12: 477]. Семантика цієї групи ДЛ представлена пропозицією:
[(ДЕХТО 1) відноситься, ставиться до (ДЕХТО 2/ ДЕЩО 2) (ТАК)] [2: 228].
Таким чином, дієслівні лексичні одиниці (загальною кількістю 23 стійких словосполучення та 102
лексеми), які реалізують у своїй частиномовній семантиці ЕК "СТРАХ", мають оцінну природу,
відображають абстрактні або конкретні ознаки цього концепта, належать до суб’єктних або об’єктних
дієслів та розподіляються в групи за категоріями дії, стану або поведінки. У перспективі планується
дослідження семантики іменників, які репрезентують різноманітні фрагменти концепту "СТРАХ".
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Borysov O.O. The Verbal Lexical Units of the Modern English Language that Designate the Emotional
Concept "FEAR" (on the material of dictionary sources).
The article deals with the analysis of semantic structure of the abstract and concrete evaluative verbal lexemes
that explicate the concept "FEAR" in the present-day English.
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ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИЗАЦІЇ РЕАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
У статті досліджуються деякі особливості структури лексико-семантичного поля, виділяються
притаманні йому ознаки, а також стверджується, що лексичні одиниці на позначення чоловіка / жінки
являють собою лексичну мікросистему, елементи якої взаємопов’язані та відповідним чином
співвідноcні з позамовною дійсністю, тобто є лексико-семантичним полем.
Проблема категоризації реальної дійсності в лексичній системі мови нерозривно пов’язана з
пошуком моделі семантичних зв’язків з урахуванням системи категорій пізнання. Розв’язувалася ця
проблема через розробку теорії семантичного поля. Різні аспекти зазначеної проблеми стали об’єктами
аналізу таких лінгвістів, як Ю.Д. Апресяна, Ю.М. Караулова, А.А. Уфімцевої та інших. З їхніми
поглядами на цю проблему та результатами досліджень можна ознайомитися у працях [1; 2; 3] , що
більш детально розглядаються нижче.
У той же час до недостатньо опрацьованих аспектів цієї проблеми належать питання опису структури
лексико-семантичного поля та виділення притаманних йому ознак. Це є особливо актуальним для
міжмовного зіставлення концептів та подальшого вивчення їхньої структури.
Отже, в цій статті ми ставимо за мету описати деякі особливості структури лексико-семантичного
поля, виділити властиві йому ознаки, а також довести, що лексичні одиниці на позначення чоловіка та
жінки являють собою лексичну мікросистему, елементи якої взаємопов’язані та відповідним чином
співвідносні з позамовною дійсністю, тобто є лексико-семантичним полем.
Результатом процесу пізнання людьми навколишньої дійсності й відображення її у свідомості є
уявлення, поняття, теорії, судження, категорії. Однією із складових концептуальної моделі світу
виступає ієрархія таких найбільш загальних категорій, яка є логічною структурою членування концепту.
Довгий час у лінгвістичній літературі дослідження семантичної системи здійснювалося через розгляд
окремих семантичних полів. Про останні йшлося тоді, коли в основі об'єднання слів лежала реальна
сутність явищ, позначених мовними знаками. Так звана теорія семантичних полів належить до німецької
філософської традиції (Й.Г. Гердер, В. фон Гумбольдт та ін.). Термін запровадив, напевно, Г. Іпсен [4:
200-237].
У сучасній лінгвістиці ідея лексико-семантичного поля набула загального поширення [5; 6].
Дослідженню лексико-семантичних полів присвячена велика кількість праць, пов'язаних із спробою
описати лексику як систему [2; 6; 7;8; 9]. Усі дослідники відзначають, що лексико-семантичне поле
являє собою мовну модель реальної картини світу, але у виборі способів структуризації поля їхні думки
розходяться.
У визначеннях лексико-семантичного поля простежується загальна тенденція. Усі дослідники
(Ю.Д. Апресян, О.С. Ахманова, М.М. Городецький, Ю.М. Варт) розглядають лексико-семантичне поле
як об'єднання слів на основі семантичної спільності й зв'язку між одиницями [1; 2; 6]. Розбіжності
стосуються способів виділення полів. Р.М. Гайсина виділяє лексико-семантичне поле методом
диференціації, що грунтується на схемі "стосунки – мислення – дійсність": від загального значення поля
через значення окремих лексичних одиниць. Деякі дослідники (Ж.П. Соколовська, Ю.М. Варт,
В.В. Морковкін) у своїх працях репрезентують ономасіологічний підхід, при якому угруповання лексем
є кінцевим результатом [2;9; 10].
Отже, цілком очевидно, що не враховувати наявність такого виду інтервокабулярних
взаємозалежностей лексико-семантичних одиниць, як лексико-семантичне поле, не можна. Однак певна
специфічність теорії поля виступає при спробі дати більш чітку класифікацію всієї лексики стосовно
лексико-семантичних полів, при спробі довести, що значущість слова визначається тільки при наявності
слів-значень усього поля. По-перше, виявилося зовсім неможливим встановити, де проходять точні межі
поля, та чи охоплені всі слова, що належать до певного поля. По-друге, слід розглядати поле, як і всю
мову, в постійному русі та розвитку. Адже постійно можуть виникати одні слова й відмирати інші. Але
якщо зміст окремого слова автоматично змінюється разом із зміною спільного поля, то його ніколи не
можна точно фіксувати. І, нарешті, "кожний член мовного колективу має у своєму розпорядженні різний
за обсягом фрагмент своєї рідної мови – ніхто не може стверджувати, що він має його у своєму
розпорядженні повністю, – так що він практично не може повністю мати у своєму розпорядженні й
зміст" [11: 117].
Ми, у свою чергу, вважаємо, що лексичні одиниці на позначення чоловіка й жінки в українській та
англійській мовах за своїми зовнішніми та внутрішніми ознаками становлять один тематичний ряд, який
© Бондаренко О.С., 2004
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об’єднується семантичним компонентом ґендерної маркованості (тобто категоріальна сема даних
лексичних одиниць виражає значення "особа плюс належність тільки до чоловічої або тільки до жіночої
статі") і є досить компактною частиною словника. Це лексична мікросистема, елементи якої
взаємопов’язані й відповідним чином співвідносні з позамовною дійсністю. Усе це уможливлює
розглядати їх як одне лексико-семантичне поле.
Лексичні одиниці на позначення чоловіка та жінки можуть утворювати єдине лексико-семантичне
поле на основі спільної диференційної ознаки (диференційної семи), тобто семи, яка уточнює,
конкретизує головну. Подібні ознаки творять індивідуальність лексичних одиниць, диференціюють їх,
хоча і можуть повторюватися в ряді слів у різних комбінаціях. Якщо категоріальна сема виражає
значення "особа плюс належність до чоловічої або жіночої статі", то диференційна виражає сферу вияву
особи певної статі, наприклад, біолого-фізіологічні й антропологічні якості, тобто вік, вага, зовнішність
тощо: відданиця, пампушечка, писанка; чи психічна діяльність та емотивні оцінки, тобто характеристика
за здатністю мислити, виявляти волю тощо: мудрій, недоумок, головотяп.
Крім категоріальних і диференційних сем, у значеннях окремих слів існують так звані унікальні
семи, які мають характер потенційних і можуть характеризуватися у вторинних значеннях слова чи в
його окремому вживанні, наприклад, ангел – про людину (переважно жінку), що відзначається красою
чи добротою або зробила чи робить кому-небудь щось гарне, приємне; дундук – тупий, неповороткий
(переважно старий) чоловік.
У семасіологічній структурі поля виділяються ядерна й периферійна частини. Між ними немає чіткої
межі. У нашому випадку до ядерної частини значення лексико-семантичного поля належать лексичні
одиниці, що називають чоловіка / жінку, але не дають інформації про почуття, емоції, асоціації,
пов’язані з ними, тобто слова, що виконують лише номінативну функцію, наприклад: парубок, хлопець,
юнак. До периферійної частини лексико-семантичного поля належать слова тієї ж семантики, які, крім
номінативної, виконують ще й конотативну функцію, наприклад: жевжик, зух, козак, молокосос,
парубище, парубійко, парубочок, парубчак, парубчина, парубчисько, паруб’я, півпарубок, підпарубок,
соплій, сопляк, сосун, сосунець, цуценя, щеня тощо.
У кожному із тривких лексико-семантичних полів відзначається тенденція закріплювати єдність
спільними формальними ознаками. Так, досліджувані лексичні одиниці в обох мовах – це здебільшого
іменники (рідше іменні словосполучення) із властивими їм граматичними категоріями, наприклад:
– босяк, гордяк, злидняк, хитряк, хиряк, худяк;
– бурмило, громило, дурило, чудило, одоробло;
– бабій, малій, мамій, пропій, тюхтій;
– коверзуха, пестуха, пустуха, сміюха;
– босоніжка, гризетка, писанка, покритка, тарахкотілка;
– protector, seductor, servitor, suitor, tenor;
– blackman, cameraman, draughtsman, footman, gasman;
– aldress, citess, clergess, divineress, gamestress;
– charwoman, countrywoman, draughtswoman, forewoman, gentlewoman.
Однак, як уже зазначалося, члени лексико-семантичного поля (його конституенти) характеризуються
окремими компонентами (диференційними ознаками), адже диференційні семи розподіляються між
одиницями поля нерівномірно. Це робить можливим поділ одного поля на мікрополя і підтверджує
думку, що йому як просторовій одиниці притаманні вищезазначений поділ та певна окресленість меж,
тобто конфігурація. Члени досліджуваного лексико-семантичного поля лексичних одиниць на
позначення чоловіка / жінки являють собою досить складне угруповання мікрополів. Побудова цього
угруповання здійснюється розподілом усієї сукупності лексичних одиниць на позначення чоловіка /
жінки на мікрополя за ознаками спільності лексичних сем на одному ступені розподілу, що перебувають
у стосунках опозиції або співрозміщення. Виділені на останніх етапах розподілу лексико-семантичні
групи мають свою власну внутрішню організацію, але вони не можуть розчленовуватися далі на більш
дрібні об’єднання на тих же підставах, що й більш широкі мікрополя, бо таке членування призводить до
розпаду лексико-семантичні групи на окремі лексичні одиниці чи невеликі їхні групи. Деякі лексикосемантичні групи через велику кількість лексичних одиниць, що входять до їхнього складу, можуть
розчленовуватися далі, але не більше, ніж на один чи два ступені розподілу.
У цій статті ми не ставимо за мету здійснити повний опис лексико-семантичного поля лексичних
одиниць на позначення чоловіка / жінки, тому наведемо його в загальних рисах лише на вищих ступенях
розподілу для ілюстрації та підтвердження теоретичних положень стосовно будови поля та властивих
йому рис. Отже, семантичне поле лексичних одиниць на позначення чоловіка / жінки поділяється,
насамперед, на два мікрополя: 1) "Особа чоловічої / жіночої статі" та 2) "Сукупність осіб чоловічої /
жіночої статі". Друге із зазначених мікрополів є відносно невеликим і має небагато ступенів членування.
Воно містить у собі як (здебільшого) збірні іменники, наприклад: козацтво, бабота, жіноцтво;
fraternity (братство), knighthood (лицарство), так і власне назви об’єднань, угруповань осіб, наприклад:
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гарем, сильна стать; seraglio (сераль), the fair sex (прекрасна стать). Це мікрополе розчленовується далі
на загальні позначення сукупностей осіб та назви сукупностей осіб, що характеризуються якоюсь
ознакою.
Мікрополе "Особа чоловічої / жіночої статі" є найбільш складним угрупованням., У ньому,
насамперед, виділяють наступні субполя: 1) загальні позначення; 2) назви особи чоловічої / жіночої статі
за характерними ознаками; 3) назви власне оцінки, звертання.
Перше із зазначених мікрополів являє собою кінцеву лексико-семантичну групу і об’єднує слова, які
за своїм значенням протистоять одиницям двох наступних мікрополів за ознакою"загальне – часткове",
наприклад: особа (жінка як носій якихось властивостей, ознак), спідниця (жінка як представник своєї
статі), суб’єкт (чоловік, як носій якихось властивостей, зазвичай негативних), chapess (жарт. жінка),
besom (жарт. дівчина). Як уже зазначалося, лексичні одиниці, що становлять це мікрополе, належать до
ядерної частини лексико-семантичного поля лексичних одиниць на позначення чоловіка / жінки.
Друге мікрополе "назви особи чоловічої / жіночої статі за характерними ознаками" об’єднує в собі
лексичні одиниці, значення яких формуються комплексом ієрархічно організованих семантичних ознак,
що розкривають властивості особи чоловічої / жіночої статі. Ці лексичні одиниці згруповані у менші
мікрополя. У багатьох випадках такі комплекси настільки дифузні, що віднесення відповідних
лексичних одиниць до тих чи інших лексичних об’єднань виявляється певною мірою умовним.
Наприклад: фея (зовнішня привабливість, доброта, доброзичливість), сирена (зовнішня привабливість,
бездушність, жорстокість), відьма (зовнішній вигляд, сварливість, жорстокість, злостивість), баран
(відсутність розуму, здібностей, безвілля, покірність, залежність), бевзень (повільність, неспритність,
відсутність розуму, здібностей), вахлай (повільність, неспритність, відсутність знань, умінь, досвіду);
Babie doll (зовнішня привабливість, пасивність, безхарактерність), dandiprat (невеликий зріст,
відсутність соціальної значущості, негативне ставлення оточення). Зазначені вище лексичні одиниці
мають право входити в кожну з лексико-семантичних груп, що мають відповідну семантичну домінанту.
Аналогічними є слова типу телесик, капшук, що мають у своєму значенні семантичні ознаки "вік" та
"фізичний розвиток, здоров’я", слова типу old maid, spinster (стара панна), bachelor (неодружений
чоловік чи парубок шлюбного віку), які характеризують особу за віковими характеристиками та
родинним станом. Рішення про належність таких слів до певного мікрополя в кожному конкретному
випадку приймається спираючись на схожість їхніх мовних характеристик, а також на їхні зв’язки з
найближчими семантичними партнерами.
Мікрополе "назви особи чоловічої / жіночої статі за характерними ознаками" має досить складну
внутрішню будову. Лексичні одиниці, що входять до його складу, кваліфікують особу чоловічої або
жіночої статі за різноманітними ознаками. Наприклад, "За інтелектуальним, інтелектуально-емоційним
станом, властивістю, якістю та їхнім виявом" кеп, лопух, товкач, знайко, зубр; dickhead (недотепа,
дурень), lamebrain (нетямущий чоловік, дурень), Pasionaria (видатна та емоційно сильна жінка-лідер; "За
фізичним, фізіологічним, психічним станом, якістю, дією": пампушечка, пава, кобила, видра; hunk
(молодий привабливий чоловік, еталон краси, мужності), bimboy (молодий дуже сексапільний чоловік),
odalisque (екзотична, сексуально приваблива дівчина), centerfold (красуня, дівчина з обкладинки
журналу), cupcake (молода, дуже приваблива жінка) тощо.
Мікрополе "Назви власне оцінки, звертання" об’єднує такі лексичні одиниці, значення яких містить
ознаки, зумовлені ставленням того, хто говорить, до особи, яку він називає, і мовленнєвою установкою:
дати оцінку або привернути увагу. Відповідно до цього в ньому виділяються мікрополя: "Власне оцінка"
та "Звертання". Кожне з цих мікрополів потребує певного пояснення.
Оцінка пронизує все лексико-семантичне поле лексичних одиниць на позначення чоловіка / жінки.
При цьому оцінний компонент може, по-перше, виступати як додатковий стосовно основного
компонента значення, що характеризує певну лексичну одиницю (наприклад, у словах пащекуха,
ляскуха, торохкотіла – до компонента виконуваної дії) – всі подібні лексичні одиниці вводяться у
мікрополе назв особи чоловічої статі за характерною ознакою. По-друге, оцінка може накладатися на
той чи інший компонент значення, що характеризує лексичну одиницю, утворюючи з ним разом складні
дифузні об’єднання. Порівняйте, наприклад: назви осіб чоловічої / жіночої статі за властивостями
натури, рисами характеру, за поведінкою: bosthoon (грубий нетактовний чоловік), carpet knight (нероба,
залицяльник, дженджик); за розумовими здібностями: титан, зубр, знайко; nerd, baboon (нетямущий,
тупий чоловік) – такі лексичні одиниці також об’єднуються у власні мікрополя за характерною ознакою.
По-третє, оцінний компонент може виступати в лексичній одиниці як головний або як єдиний
компонент значення – такі лексичні одиниці й становлять мікрополе "Власне оцінка", наприклад:
недоносок, запорток, недоїдок; badling (нікчемний чоловік), bawcock (путящий хлопець, чоловік).
Мікрополе "Звертання", що є складовою частиною мікрополя "Назви власне оцінки, звертання",
містить у собі лексичні одиниці з особливим, синтаксично обумовленим значенням: вони існують саме
на позначення тієї особи чоловічої / жіночої статі, на яку власне спрямовано мовлення, одночасно
розкриваючи до нього ставлення особи, що говорить, наприклад: галонька, зозуленька, пташка,
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перепеличка, душечка, ясочка; babe, carissima, buster, cock, cony. Слід пам’ятати, що у функції звертання
може виступати будь-яка назва особи чоловічої чи жіночої статі, якщо її поставити в синтаксичну
позицію звертання, але у тих випадках, коли ця функція реалізується системно, всі вони отримують в
дефініції своє відображення у вигляді додаткового компонента значення: "при звертанні" чи
"здебільшого при звертанні".
У цій роботі розглядатимуться лексико-семантичні особливості субполів лексичних одиниць на
позначення чоловіка та жінки. Іменники та іменні словосполучення, що належать до цих субполів,
характеризуються наявністю спільної категоріальної семи ("особа чоловічої статі" або "особа жіночої
статі" із супровідною конотацією "ґендерної маркованості"), яка і формує поле. У межах виділеного
нами лексико-семантичного поля лексичні одиниці на позначення чоловіка та жінки об’єднуються в
субполя з опорою на семи ґендерної маркованості (тобто такі, що позначають особу саме чоловічої або
саме жіночої статі), які й диференціюють ці субполя.
Отже, з вищевказаного видно, що поле має ряд притаманних йому ознак:
1) Наявність сукупності засобів різних рівнів, пов’язаних між собою системними зв’язками, які є
конституентами поля. У більшості полів виділяється домінанта, тобто конституент поля, який, по-перше,
є найбільш спеціалізованим для вираження цього значення; по-друге, передає його найбільш
однозначно; по-третє, використовується систематично. У нашому випадку домінантами є лексичні
одиниці чоловік і жінка. Навколо домінанти згруповуються найтісніше пов’язані з нею конституенти,
які створюють ядро поля. Ядро лексико-семантичного поля лексичних одиниць на позначення чоловіка /
жінки формують уже згадувані загальні позначення. Конституенти, віддалені від ядра, розташовуються
на периферії поля.
2) Поле має складну структуру, яку можна уявити у вигляді горизонтального й вертикального
перетинів. По горизонталі розташовуються семантичні ділянки – мікрополя. По вертикалі
розташовуються конституенти мікрополів, які в той же час є конституентами макрополя. Вертикальна
будова поля залежить від характеру й кількості конституентів та їхнього розташування стосовно одне
одного. Описані вище мікрополя є яскравим прикладом складної структури поля.
3) Загальне значення поля, яке тією чи іншою мірою є властивим усім його складовим, не є єдиним:
воно розпадається на мінімум два значення, які можуть бути протилежними або полярними. Кожне з цих
значень утворює мікрополе. У нашому випадку такими мікрополями виступають: мікрополе лексичних
одиниць на позначення жінки та мікрополе лексичних одиниць на позначення чоловіка.
При розгляді лексико-семантичного поля здається доцільним виділити поняття логічної та
семасіологічної структури. Логічну структуру репрезентують назви класів у межах даного поля. Ці класи
відбивають класифікацію понять, відповідають структурній організації концепту, концептуальній моделі
світу. Семасіологічна структура являє собою конкретне семантичне наповнення, тобто набір сем та їхнє
співвідношення в рамках даної мови. Семасіологічна структура є культурно детермінованою і
неоднаковою у різних мовах. Так, поняттю концептуальної картини світу "ледачий чоловік або хлопець"
відповідають такі елементи української мовної моделі світу, як байбак, бамбула, бездільник, бурмило,
вахлай (вахлак), вайло, гаволов, кендюх, лантух, лежебок(а), лежень, лімфатик, лінивець, лінюх, лобас,
лоботряс, лобур, лобуряка, мугир(яка), нероб(а), нехлюй, нехлюя, пічкур, пустопляс, сидень, трутень,
тюхтій, у той же час англійська культура, яка добре знайома з цим поняттям, просто не має такого
розмаїття значень.
Отже, незважаючи на те, що лексико-семантичне поле має ряд специфічних особливостей
(відсутність чітких меж поля та чіткої класифікації лексики, неможливість охопити всі слова, які
належать до певного поля тощо), воно є важливою інтервокабулярною взаємозалежністю лексикосемантичних одиниць. Поле є оптимальною моделлю семантичних стосунків з урахуванням системи
категорій пізнання, що є важливим для практики міжмовного зіставлення. Саме лексико-семантичне
поле являє собою мовну модель реальної картини світу. Поле має ряд притаманних йому ознак та певну
будову, які можуть різнитися залежно від належності його домінанти до лексики, морфології або
синтаксису. Лексичні одиниці на позначення чоловіка / жінки в українській та англійській мовах за
своїми зовнішніми та внутрішніми ознаками становлять один тематичний ряд, який об’єднується
семантичним компонентом ґендерної маркованості і є досить компактною частиною словника. Це
лексична мікросистема, елементи якої взаємопов’язані й відповідним чином співвідносні з позамовною
дійсністю. Усе це дає змогу розглядати їх у відповідних мовах як одне лексико-семантичне поле.
Лексико-семантичне поле лексичних одиниць не позначення чоловіка / жінки в українській та
англійській мовах має досить складну внутрішню будову. У межах виділеного поля лексичні одиниці на
позначення чоловіка / жінки об’єднуються в субполя з опорою на семи ґендерної маркованості (тобто
такі, що позначають особу саме чоловічої або саме жіночої статі), які й диференціюють ці субполя.
Домінантами зазначених субполів є відповідно лексичні одиниці чоловік і жінка.
Ці розробки можуть бути особливо цікавими для подальших міжмовних зіставлень концептів,
вивчення їхньої структури та виявлення національних особливостей.
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Бондаренко О.С. Сопоставительный аспект категоризации реальной действительности в
лексической системе украинского и английского языков.
В этой статье исследуются некоторые особенности структуры лексико-семантического поля и
выделяются его характерные признаки. Автор, А.С. Бондаренко, утверждает, что лексические
единицы, обозначающие мужчину / женщину, являются лексической микросистемой, элементы которой
соответствующим образом соотносятся с внеязыковой действительностью, то есть являются
лексико-семантическим полем.
Bondarenko O.S. Contrastive Aspect of Reality Categorizing in the Lexical System of the Ukrainian and
English Languages".
This article investigates some peculiarities of lexical-semantic field structure and points out its characteristic
features .The author, Olexandr Bondarenko, states that lexical units designating a man / woman, form a lexical
microsystem, the elements of which are properly correlated with extra-language reality, i.е. a lexical-semantic
field.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕПІСТЕМІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У МОВЛЕННІ ГЕРОЇВ СУЧАСНОЇ
БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано лексичні засоби вираження епістемічної модальності у мовленні персонажів
протилежних статей у сучасній британській драмі
До засобів вираження епістемічной модальності належать епістемічні модальні форми, що передають
ступінь упевненості / невпевненості мовця у валідності змісту висловлювання. Епістемічна модальність
виражає ступінь повноти і характер знань мовця про повідомлюване [1: 260; 2: 2]. Проте оцінка мовцем
ступеня своєї впевненості у достовірності висловлювання є не єдиною функцією епістемічних модальних
форм [3]. Ці засоби допомагають також знижувати категоричність висловлювання. На думку Дж. Холмс
[4], епістемічні модальні форми виконують дві функції:
– епістемічну, що передає ступінь упевненості мовця в достовірності повідомлюваного:
REX. Perhaps they’ve decided it was suicide after all [5: 52];
– афектну, що відбиває прагнення мовця створити й підтримувати доброзичливу комунікативну
взаємодію:
BLITZ. Why didn’t you make a statement?
LINDSEY. It wouldn’t have helped anything. And I think you’ve enough to sort out. You know – you might be
better off without that young woman [6: 55].
Ця функція дозволила розглянути епістемічні модальні форми як засіб реалізації стратегії негативної
ввічливості у межах теорії ввічливості [7: 131], коли мовець приділяє належну увагу атмосфері
спілкування.
Уживання цих форм пов'язане з непідготовленістю, спонтанністю розмовного мовлення. У цьому
випадку заповнювачі хезитаційних пауз пом'яшують категоричність висловлювання, включаючи до неї
особистісний компонент. Оскільки вербальна комунікація становить процес і результат взаємодії
факторів різної природи (психологічних, емоційних, когнітивних, соціальних), суттєве значення для
ефективності й успішності комунікації має факт упевненості / невпевненості мовця в істинності
повідомлюваного. Упевненість додатково впливає на ментальну сферу адресата, тому що модальність
безпосередньо пов'язана з епістемічним станом мовця і впливає на загальну атмосферу спілкування між
учасниками комунікації.
Вивчення епістемічних модальних форм з позицій гендерної лінгвістики дозволяє дослідити вплив
статі на їхнє функціонування у спілкуванні. Гендер, тобто комплекс соціальних, культурних та
психологічних характеристик людини певної статі, зумовлює вибір певних мовних та мовленнєвих
засобів під час комунікативної взаємодії.
Персонажне мовлення драматичного твору має на меті відобразити реальне спілкування людей і
максимально наближається до розмовного. Основою персонажного мовлення є досвід і модель
повсякденного спілкування, а комунікативна взаємодія у п'єсі структурується так само, як і реальна
комунікація [8]. Саме тому ми обираємо мовлення британських драматичних творів кінця ХХ століття
для аналізу впливу гендера на висловлювання персонажів. Проте до уваги взято той факт, що репліки
героїв не є реальним мовленням у певній ситуації спілкування. Автором висловлювань виступає
драматург, який втілює у мовленні персонажів свої знання гендерних особливостей поведінки сучасних
британців. Оскільки поведінка людини у спілкуванні залежить від таких факторів, як характер ситуації
(формальний / неформальний), особистості співрозмовників, то дослідження охоплює лише ситуації
неформального міжгендерного спілкування подружніх пар, коханців, родичів та приятелів.
Аналіз персонажного мовлення свідчить про те, що епістемічні модальні форми вживаються у
висловлюваннях персонажів обох статей у неформальній міжгендерній комунікативній взаємодії для
вираження ступеня впевненості в істинності повідомлюваного:
DICON. Perhaps you’ll forgive me [6: 33];
GRAHAM. Does he think he’s got sole rights?
ELLIE. Probably [9: 18].
Щодо афектної функції епістемічних модальних форм, то вона використовується в персонажному
мовленні для зниження категоричності висловлювання, а саме для:
- надання висловлюванню елемента суб'єктивності:
EVA. I think he’s rather sweet [5: 12];
- самовиправдання:
CHRISTOPHER. I haven’t been pushing them. I mean, that was – the solicitor. I mean, there’s no great
hurry…is there? [10: 52];
- залучення слухача до спілкування:
JOAN. I've been here before, you know [5: 2];
- введення нової теми:
© Борисенко Н.Д., 2004
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MARTIN. You know we’ve known each other now – (looking in his diary) for two weeks [11: 18];
- заповнення хезитаційних пауз:
CНERRY. Darling – it doesn’t bother me, I don’t want to seem disloyal, but it wasn’t the big romance, you
know [11: 20].
У конкретному контексті одна форма може передавати кілька відтінків значення, наприклад,
заповнення хезитаційних пауз, зниження категоричності висловлювання і підтримка позитивного образу
мовця у наведеній нижче репліці персонажа-чоловіка, що прагне пом'якшити своє негативне
висловлювання про шлюб:
JOAN. You haven’t married?
REX. Good Lord no! I’ve never seen the necessity. I mean I’ve just never met the right girl [5: 10].
Поєднання в одному висловлюванні декількох засобів вираження епістемічної модальності
демонструє складне становище мовця і спробу вийти з нього за їх допомогою. Використовуючи засоби
вираження епістемічної модальності, персонаж-чоловік намагається запропонувати персонажеві-жінці
продовжити інтимні стосунки:
MARTIN. The circumstances of our meeting – I can hardly believe them myself –and I thought that maybe we
could – well – just prove that it wasn’t a figment of the imagination – er – try it again [11: 19].
Як показує аналіз досліджуваного матеріалу, в ситуації неформального міжгендерного спілкування
епістемічні модальні форми широко характеризують репліки персонажів обох статей. Проведений у
дослідженні кількісний аналіз показує відсоткове співвідношення вживання епістемічних модальних
форм у висловлюваннях персонажів певної статі до загальної кількості цих одиниць у репліках
персонажів обох статей, що приймається за 100%. При цьому у висловлюваннях персонажів-жінок
частіше вживаються I think (77% усіх слововживань), probably (89%), perhaps (59%), you know (62%),
really (65%), I mean (56%). Загальний кількісний аналіз показує, що для вербальної поведінки
персонажів-жінок більш характерні епістемічні модальні форми, ніж для персонажів-чоловіків. Так,
реплікам персонажів-жінок належить 70% слововживань усіх епістемічних форм, тоді як
висловлюванням персонажів-чоловіків – лише 30%.
Більша типовість епістемічних модальних форм для висловлювань персонажів-жінок, порівняно з
персонажами-чоловіками, допомагає драматургам показати менше прагнення жінок впливати на
ментальну сферу адресата, демонструючи впевненість в істинності повідомлюваного. Цей факт також
відбиває комунікативний стереотип прагнення жінок, представниць середнього класу суспільства,
знижувати категоричність висловлювання за рахунок введення до нього елементів суб'єктивної оцінки,
виявляти увагу до співрозмовника за допомогою використання епістемічних модальних засобів. З іншого
боку, їхнє вживання дозволяє драматургам продемонструвати меншу впевненість персонажів-жінок у
собі, зафіксовану у репліках останніх. Подальше дослідження особливостей мовлення персонажів обох
статей може бути зосередженим на інших засобах, що демонструють упевненість або невпевненість
мовця в істинності висловлювання.
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британской драмы: гендерный аспект.
Статья анализирует употребление лексических средств выражения эпистемической модальности в
речи персонажей противоположных полов в современной британской драме.
Borysenko N.D. Epistemic Modality Means in the Speech of Modern British Drama Heroes: Gender Aspect.
The article analyses the usage of epistemic modality lexical means in the speech of Modern British Drama
opposite sexes personages.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ОДИНИЦІ МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(проблеми перекладу)
У статті розглянуто типи фразеологічних одиниць англійської мови, що можуть спричинити
перешкоди міжмовного спілкування
Міжмовна комунікація є складним багатоаспектним процесом, що передбачає одночасну взаємодію
елементів різного ступеня комунікативної направленості, структурно-семантичної складності та
змістовної експлікації комунікативних одиниць. З одного боку, це особи-учасники комунікативного
процесу, що а) вкладають особистісний зміст (або мають певний комунікативний намір); б) суб’єктивно
інтерпретують отриману інформацію з точки зору власних інтелектуальних здібностей та можливостей
декодувати іншомовний текст. З іншого боку, вихідними є поняття елементарної одиниці комунікації як
одиниці перекладу.
У цій статті ми розглядаємо як одиниці перекладу фразеологічні одиниці (ФО), що є, поряд з іншими
лексичними одиницями різних рівнів, перекладемами (термін В. Комісарова) – одиницями мовлення, що
"вимагають самостійного рішення на переклад" [1:222], до яких В.К. Міньяр-Белоручев відносить
штампи, ситуативні кліше, терміни, прислів’я та образні висловлювання і ті перешкоди , що
ускладнюють або уповільнюють процеси оперативного обміну інформацією під час міжмовного
спілкування, що супроводжується перекладом.
Онтологічна складність семантичної структури ФО, особливо фразеологічних зрощень (за
класифікацією О.В. Куніна), є тим фактором, що створює зони "підвищеної безпеки" при перекладі ФО
як одиниць вторинної номінації, ступінь семантичного абстрагування (деривації) яких сягає значних
розмірів.
Йдеться про те, що необхідно усвідомлювати сутність інваріанта-перекладеми (повідомлення або
інформації, призначеної для передачі) [1:39], комунікативного завдання як сукупності функціональних
характеристик одиниці перекладу [2:83]. Неадекватне сприйняття змісту – узгодження семантичної та
ситуативної інформації [3:193] – може призвести до функціонально-змістових помилок при
інтерпретуванні ФО перекладем:
1.
Першу групу складають ФО, що сприймаються як вільні словосполучення, тобто передаються
дослівно:
to get up early: переклад (П) – вставати рано
інваріант (І) – бути заповзятливим
I’m from Missouri: П – я (родом ) із Міссурі
І - = амер. розм. словам не вірю (доведіть)
Scotch boot: П – шотландський черевик
І – (заст.) знаряддя тортур; = іспанський чобіт
2.
У цю групу ми включаємо ФО, що ілюструють принцип "першого пред’явлення" –
запам’ятовується одне (частіш за все перше) значення полісемантичної одиниці, що фактично має
більше двох, причому семантично різних, фразосемантичних варіантів: to keep one’s and up: 1)
виконувати свою частину роботи; вносити свою частку; 2) зводити кінці з кінцями; 3) стояти на своєму,
не поступитися; = не сісти в калюжу. Стале словосполучення to give way в Англо-українському
фразеологічному словнику [3:410] має 15 значень, що, звичайно, вимагає від перекладача особливої
уваги.
Ускладнюють ситуацію випадки антиномних фразеосемантичних варіантів у структурі
полісемантичних ФО – ФСВ, що мають різнонаправлену референційну віднесеність, тобто позначають
різні сигніфікати:
to know better – 1) чудово розуміти, тямити; 2) стати обережнішим, обачнішим (через свій гіркий
досвід); 3) дотримуватися своєї думки, не погодитися, не повірити;
to make the best of it – 1) використати якнайкраще; 2) терпіти, зносити , миритися;
Lombard Street and China orange – 1) = ніякого порівняння, схожі як свиня на коня; 2) = ніякого
сумніву, всі шанси.
Нерідкими є випадки вживання дифузних ФО з десемантизованими елементами, наприклад,
компонент Dutch у ряді фразеологічних одиниць додає негативної забарвленості всьому фразеологізму:
Dutch concert – співи, коли кожний співає своє;хто в луг, а хто у плуг;Dutch bargain – 1) угода, операція,
що закінчується випивкою; 2) угода, що вигідна лише для однієї сторони; Dutch courage – хоробрість
напідпитку; = море по коліна; Dutch reckoning – рахунок, який трактирщик збільшує в разі протесту
відвідувача.; те ж маємо і з компонентом jack (in the box; in the office; in the low cellar); а також
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повністю дифузних ФО-інтенсифікаторів, що використовуються для підсилення будь-якої дії: like forty
(sixty), old boots, old gooseberry, grim death, hell тощо – щосили, щодуху.
3. Третя група "проблемних" ФО, так звані "удавані двійники", – це ФО мови-приймача, які містять ті
ж самі лексичні елементи, що й відповідні ФО мови-джерела, але позначають зовсім різні поняття:
to keep (one) on tenterhooks – П: тримати когось на гачку;
І: мучити когось невідомістю;
the king of the sea – П: цар морів (Посейдон);
І: жарт. "морський цар", оселедець;
to lead a pretty dance – П: гарно витанцьовувати;
І: поставити в ніякове становище, дурити; = водити за ніс;
like smoke – П: як дим (щезнути);
І: = чисто – голки не підточиш, як по маслу.
4. Не менш складним з точки зору перекладацької відповідності є так звані прагматичні ідіоми –
"сукупність комунікативних одиниць, які за формою збігаються з словами, словосполученнями чи
реченнями, що функціонують у мовленні для вираження в загальному, нерозчленованому вигляді
спонтанних стереотипних емоційних та вольових реакцій на мовленнєвий стимул чи ситуацію" [4:4]:
I’ll see you farther (further) first – і не подумаю цього робити;
in my eye – 1) на мою думку (погляд); 2) sl. дурниця, нісенітниця;
I never did! – оце так(ої). Велика частина з них є енантіосемантичними прагматичними одиницями.
Everything is nice in your garden – розм., ірон., оце вже розхвастався! (ну-ну, бреши);
Don’t you wish you may get it? – розм., ірон., = хай вам щастить (вживається, коли той, хто каже, не
вірить у чийсь успіх або не бажає цього успіху);
Let her (him тощо) rip! – розм. 1) давай повний хід; 2) не втручайся.
5. Остання групу досліджуваних сполук становлять фразеологізовані сталі сполучення – терміни, що
передаються як стійкі словосполучення або слова у дослівному перекладі:
King’s royal – золотуха;
Indian clubs – дерев’яні булави для гімнастичних вправ;
issue of facts – юр. спірне питання (коли одна з сторін заперечує те, що інша стверджує як факт).
Отже, ФО як одиниці перекладу не тільки несуть інформацію про реальну (позамовну) дійсність
(предмети, явища, ситуації), але також несуть інформацію про власну будову того мовного коду, до
якого належать. Саме цей факт робить ФО: а) непрозорими з точки зору їх інтегрованого мовного
значення та б) проблемними з точки зору адекватної актуалізації в силу "еквівалентної розбіжності"
(термін Р. Якобсона, див. 5:275).
Усвідомлення та готовність до так званих перекладацьких зсувів та розуміння того факту, що ФО, як і
будь-які інші одиниці мови, "являють собою не сталу мовну одиницю, а певну мовну одиницю, що
віддзеркалює тенденції мовного розвитку" [6:82] та допомагає запобігти багатьох помилок та
непорозумінь у процесі обміну інформацією представників різних культур.
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межъязыковой коммуникации.
Vasiliuk I.M. Phraseologisms as Interlanguage Communication Units (interpretation aspects).
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСЕСИВНИХ НАЙМЕНУВАНЬ ОСОБИ
(на прикладі субстантивних композитів-бахувріхі)
Стаття присвячена аналізу специфіки утворення та функціонування у мовленні субстантивних
композитів-бахувріхі на позначення особи
Метою когнітивної лінгвістики є дослідження мови як інструмента для організації, обробки та
передачі інформації. Для досягнення цієї мети необхідним є розв’язання низки проблем, серед яких –
проблеми утворення та функціонування мовної картини світу (МКС).
Мовний образ світу створюється, перш за все, номінативними засобами мови – лексемами, сталими
номінаціями, фразеологізмами, текстами, а також значимою відсутністю номінативних одиниць
(лакунарність різних типів) [1: 6; 2: 13]. У значеннях мовних одиниць, особливо в словах та
словосполученнях, представлена, згорнута у матерії мови ідеальна форма існування предметного світу, у
всьому взаємозв’язку об’єктивних предметів та процесів, їх властивостей та відносин, які розкриваються
суспільною практикою [3: 15-18].
Запропонована стаття є спробою аналізу особливостей утворення та функціонування у мовленні
субстантивних композитів-бахувріхі (СКБ), зокрема антропосемічних СКБ – загальних назв осіб типу
redhead, bluestocking, chatter-box, що є екзоцентричними складними іменниками з експліцитно не
вираженою ономасіологічною базою та комплексною ономасіологічною ознакою, які називають людину
за домінантною рисою і мають посесивний характер. Англійські субстантивні композити типу бахувріхі
отримали теоретичне висвітлення в роботах іноземних та вітчизняних лінгвістів (H. Marchand; Ch. Carr;
B. Selten; М.Д. Каракотов; О.Д. Мєшков; Л.Ф. Омельченко та ін.), але не були об’єктом спеціального
функціонально-семантичного дослідження. Тому розв’язання поставлених у статті завдань: виявлення
специфіки семантичної структури СКБ-антропосем та встановлення особливостей їх уживання у
мовленні, – може бути внеском у розробку актуальних проблем когнітивної лексикології, композитології,
теорії номінації та комунікації.
У гносеолого-семіотичному аспекті номінація є процесом перетворення фактів позамовної дійсності у
здобуток системи та структури мови, у мовні значення, які віддзеркалюють у свідомості носіїв мови їх
суспільний досвід [4: 13]. Номінативна діяльність людини залежить від особливостей її відображувальної
діяльності й підлягає загальному для всіх семіотичних систем закону економії при об’єктивації
отриманих знань у знакових формах [5: 17-18]. Вона реалізується як ословлювання, матеріалізація
концептів, які завдяки їй включаються у комунікацію та відбиваються у МКС. Отже, номінативний акт є,
перш за все, акт пізнавальний [2: 43]. Він постає результатом поетапного переходу від сенсорної
перцепції до закріплення значення за мовним знаком (МЗ) відповідно до схеми: дійсність – інваріантні
образи – концепти – словесно-знакова символізація [6: 5]. При цьому у процесі породження нового слова
діють у відносній єдності два фактори: когнітивний та прагматичний [2: 44-45], але пріоритет належить
когнітивній долексичній діяльності, яка виступає формуючою й базовою для власне лексичної [7: 39].
Схематично процес іменування можна окреслити як такий, що включає дві стадії: довербальну
(концептуальну) і вербальну [8: 43-44]. Метою першої є формування концептуального субстрату
утворюваної номінативної одиниці як широкої конкретизованої структури репрезентації знань [9: 71], що
має бути транспортованим адресатові, та виокремлення з нього того значення, яке бере безпосередню
участь в ословленні за допомогою тіла МЗ на другій стадії.
Ключовим для мовної одиниці є етап створення її внутрішньої форми як своєрідної проекції пучка
асоціацій на засоби мовного означування, причому характер перших об’єктивно обумовлює вибір
останніх. На етапі вербалізації, коли значення поєднується з матеріальною оболонкою, утворюючи МЗ,
проявляється основна тенденція, що визначає протікання номінативної діяльності людини – орієнтація на
сформовані стереотипи, готові зразки, завдяки яким утворене слово є здатним передавати певний набір
значень, виражених формально [8: 42-44], адже нові слова у більшості випадків формуються на основі
зразків – незліченних результатів конструювання слів, які закріплені в системі мови [10: 151]. Так, перші
утворення типу бахувріхі виникли шляхом інтеграції словосполучень. Ті ж СКБ, які виникають на
сучасному етапі розвитку мови, є, в більшості випадків, створеними за аналогією до існуючих узуальних
лексем, тобто за готовою словотвірною моделлю [10: 139; 11: 60].
Акт посесивної антропосемічної номінації за допомогою СКБ постає як фіксація у МЗ різнобічного
пізнання людиною людини як індивіда та особистості, як вербалізація певних закріплених у
концептуальній картині світу (ККС) іпостасей людини, котрі можна розглядати як вкладені у концепт
“ЛЮДИНА” фрейми. Отримані в результаті пізнання дані пропускаються крізь “діяльнісні фільтри” –
онтологічний, аксіологічний, інтенціональний та лінгвокомунікативний [12: 43], які у своїй сукупності
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окреслюють ті концептуальні площини, що з одного боку, фіксують осмислену інформацію про об’єкт
пізнання, а з іншого – формують “портрет” суб’єкта-номінатора у вигляді зосередженого навколо мовця
комплексу понять, на які накладаються різноманітні “суб’єктні” елементи як тип раціональності, знання
про світ, система цінностей, точка зору та вмотивована нею картина світу тощо [13: 4].
Отримана в результаті проходження інформації крізь вищевказані фільтри концептуальна структура
майбутньої номінативної одиниці отримує місце в ККС мовців, актуалізуючи численні зв’язки з іншими
концептами і тим самим залучаючи нові знання. Вона шукає мовного вираження. Тож наступним етапом
породження номінативної одиниці є процес вибору потрібного фрагмента концептуальної структури для
внутрішнього програмування ономасіологічної структури слова шляхом висвітлення компонентів, які
стають мотиваційною базою номінативної одиниці. З неї обираються ономасіологічні ознаки та
ономасіологічна база. Номінативна одиниця отримує певну граматичну структуру, лексичне значення,
залучається до парадигматики мови, набуває синтагматичного потенціалу та можливостей вторинного
означення [9: 71-72], яке може бути основаним як на метафоричному, так і на метонімічному перенесенні
значення [11: 32]. При цьому під час утворення СКБ метонімія грає першорядну роль, обов’язково
використовуючись в акті посесивної номінації і реалізуючи зв’язки, структуровані різними типами
посесивних фреймів, у той час як метафоризація компонентів СКБ є факультативною.
Завершує формування нової номінативної одиниці фіксація звукової оболонки у вигляді композита,
сприйняття її адресатом, а можливо, і мовною спільнотою. Тут слід відзначити, що, будучи створеними
заради потреб певної комунікативної ситуації як експресивні еквіваленти загальноприйнятих слів та
словосполучень, СКБ спочатку функціонують як оказіоналізми. Оказіоналізм є новою за змістом
одиницею, інновацією, що створюється для задоволення потреб комунікації, але не входить до певного
історичного моменту до системи мови. Такі одиниці характеризуються ненормативністю,
нерегулярністю вживання, незвичністю та новизною у процесі сприйняття, експресивністю та
контекстуальною залежністю [14: 77-78]. Згодом найбільш вдалі СКБ, “підхоплені” мовною спільнотою,
входять до системи мови, закріплюючи в ній свої характеристики. Але прив’язаність до певної сфери
слововживання (сленг) та необхідність наявності контексту, що уможливлює інтерпретацію, є
свідченням їх приналежності до периферії англомовної картини світу.
Характерною рисою СКБ є їхнє емоційне забарвлення, завдяки якому утворені шляхом метонімічного
та метафоричного перенесення вони використовуються для підсилення зображальності та виразності
мовлення. Більшість бахувріхі вживається для образного, часто іронічно-зневажливого найменування
людей. Будь-який дефект організму людини, особливості одягу, душевні якості можуть стати причиною
для насмішки, глузування.
Пейоративна експресивність імен осіб з метонімічним переносом обумовлюється закріпленою
мовною традицією виражати негативне іронічно-зневажливе відношення до людини через найменування
її словом, яке є прямою назвою ознаки, наприклад: loud-mouth – крикун, людина, що забагато чи надто
голосно говорить, red(-)head – рудоволоса людина тощо, та є наслідком утворення і широкого
використання цих структур у сфері просторіччя та сленгу [15: 51].
Превалювання серед антропосем СКБ композит з принизливим відтінком відбиває загальне
переважання в мові негативно-оцінних слів над такими, що виражають позитивну оцінку. Така “оцінна
асиметрія” мови пояснюється гострішою та більш диференційованою емоційною та мовленнєвомисленнєвою реакцією людей на негативні явища [16: 171-172]. До того ж найбільш частотними є саме
негативні емоції. Позитивний спектр бідніший на відтінки емоційно-оцінного відношення, оскільки
сприймається як норма і через це не потребує такої ж детальної диференціації, як відхилення від неї [17:
37].
Незважаючи на пейоративне забарвлення більшості СКБ, деякі дослідники [18:17-21] наводять
бахувріхі як приклад евфемістично-конотативної лексики, підкреслюючи, що під час виникнення та
вживання евфемізмів переважає або соціальний, або психологічний фактор. Тут слід зауважити, що
використання евфемізмів полягає у заміні ними синонімічних слів та виразів, що здаються мовцеві
непристойними, грубими, нетактовними чи неприємними [19: 590]. Евфемізми “утримують нас від
повної інтерпретації, тоді як непристойні слова у їх буквальних значеннях слугують для того, аби вести
нас прямо до моделі світу, і настільки яскраво нагадують про речі, що навіть дорослі роблять помилку,
приймаючи ім’я за річ” [20: 236]. Однак далеко не всі СКБ можна вважати такими, що використовуються
з метою “усунути враження від лайливих та різких слів” [18:20]. А такі одиниці, як, наприклад, shithead,
latrine lips, badass, fuckwit та подібні, яскравіше та експресивніше характеризують особу,
використовуючи у своєму складі ті ж самі лайливі слова.
Трактування СКБ як евфемізмів є виправданим, якщо припустити можливість формувати
евфемізмами у своєму значенні вказівку на негативне ставлення до об’єкта номінації. Так, А.Ю. Новиков
і Т.Б. Новикова [21: 194-201] твердять, що для англо-американської культурної традиції є характерним
вживання евфемізмів з відтінком чорного гумору, наприклад: dog meat “мрець”, коли евфемізми іноді не
стільки маскують деяке явище, скільки, навпаки, привертають до нього особливу увагу. Зазначено, що
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сленгові евфемізми, які виникають в результаті вторинної номінації, будучи, з одного боку, явищем,
розрахованим на позитивний прагматичний ефект, можуть, у той же час, набувати пейоративного
відтінку. В такому випадку вони виконують, перш за все, прагматичну функцію встановлення контакту,
бо, завдяки наявності додаткових відтінків значення, перетворюються на “пропуск у субкультурне
середовище”, яке обумовлює фонові знання, необхідні для інтерпретації вищеназваних одиниць.
На наш погляд, доречнішим є виділення серед СКБ евфемізмів (наприклад, halfwit, banana head
замість fool) та дисфемізмів – слів навмисно грубих, більш різких, зневажливих (типу fuckface, dickhead
тощо). Дисфемізми слугують для заміни нейтральних слів та виразів з метою вираження зневаги,
ненависті, роздратування тощо [19: 590]. Вони широко використовуються у мовленні, вживання у якому
нахабних слів (як і компліментів) має на меті регулювання міжособистісних відносин [22: 10]. Подібний
поділ СКБ дасть змогу вести лінгвістичний аналіз у межах таких груп лексики, які можуть бути
протиставленими як семантично, так і функціонально, а результати їх порівняння допоможуть глибше
осягнути специфіку СКБ, що вважаються особливою рисою англійського словотвору.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.04.
Васильева Е.Г. Функционально-семантические особенности поссессивных наименований лица (на
примере субстантивных композит-бахуврихи)
Статья посвящена анализу специфики образования и использования субстантивных композитбахуврихи, именующих человека.
Vasylyeva O.H. Functional-Semantic Peculiarities of Possessive Names of Persons (on the Example of
Substantival Bahuvrihi Compounds).
The article focuses on the peculiarities of the formation and use of substantival bahuvrihi compounds naming
persons.
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МЕТАФОРИЧНІ КОНЦЕПТИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
(на матеріалі публікацій газети The Times та англомовних документів ЄС)
Cтаття присвячена дослідженню функціонування метафоричних концептуальних систем у сфері
економіки, що проводилося на матеріалі сучасної англійської мови. Увага акцентована на визначенні
базових метафоричних концептів для різних елементів економічної сфери. Ключові поняття: метафора,
концептуальна метафора, образ-схематичний концепт, метафоричні моделі.
На сучасному етапі розвитку науки метафора вийшла за межі риторики та лінгвістики і перемістилась
у сферу суміжних із лінгвістикою дисциплін – теорії пізнання, когнітивної психології, логіки. Феномен
метафори, природа й механізми утворення якого залишаються до цього часу не повністю розкритими,
осмислюється тепер по-новому, з урахуванням когнітивного підходу до аналізу мовних явищ.
Сучасні лінгвістичні дослідження, трактуючи метафору як мисленнєвий та когнітивний феномен,
дають можливість говорити про універсальність метафори, її присутність у концептуальних структурах
людського мислення. Саме метафори структурують образи та уявлення і визначають спосіб мислення
людини [1:351; 2:207; 3:3]. Метафора здатна обумовлювати категоризацію певної предметної області
[4:5], а також формувати образ світу в цілому. Слідом за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном [3], ми
дотримуємося думки, що наша буденна понятійна система, категоріями якої ми мислимо, є
метафоричною за своєю суттю.
Метафора, виникаючи в мові постійно, є незамінним знаряддям мислення та пізнання оточуючого
світу, "наймогутнішим засобом формування нових концептів, тобто відображення в мовній формі нового
знання про світ – емпіричного, теоретичного або художнього освоєння дійсності. А це означає, що в
метафорі простежується саме зародження думки та її втілення у мові" [5:81]. Подібні спостереження ще
раз підтверджують той факт, що мова й мислення, будучи двома самостійними сферами, залишаються
тісно пов’язаними між собою. Лінгвісти-когнітологи розмежовують власне мовну метафору та метафору
концептуальну. Метафора, що існує в мові й мовленні, ґрунтується на концептуальній метафорі як
результаті процесу, що розгортається на концептуальному, глибинному мисленнєвому рівні.
Концептуальна метафора використовується для вербалізації понять, позначення того, що не мало до неї
словесного вираження [6:66-67]. Створюється концептуальна метафора на асоціативно-образній основі та
усвідомлюється носіями мови як семантично двохпланове утворення: перенесення інформації з однієї
області знань (джерела – source domain) в іншу – так звану галузь мети (target domain). Це явище, що
формується не в мові, а у мисленні – людина концептуалізує одну ментальну сутність в термінах іншої,
створюючи при цьому новий гносеологічний образ. Шляхом аналізу метафор можна визначити ті
аспекти картини світу, що безпосередньо проникають у структуру мовних одиниць.
Для розуміння складних змін, що відображаються у світі, при використанні метафори як
процедурного механізму когнітивної обробки інформації людина використовує, цілком природньо,
найбільш близькі та споріднені з нею поняття. Найуніверсальнішим і стабільним таким підґрунтям є
людина і все, що з нею пов’язане, що підтверджує ще раз тезу про антропоцентризм людського мислення
[7:8], а відповідно й метафора за своєю суттю теж є антропоцентричною. Основна причина незмінної
присутності метафори у концептуальній системі полягає в тому, що більшість життєво важливих для
людини та її діяльності концептів (таких, як час, стан, емоції та ін.) є або абстрактними, або недостатньо
дискретними та структурованими. Як наслідок виникає необхідність використовувати для їхньої
концептуалізації більш чітко організовані, доступні розумінню концепти (зокрема, об’єкти, просторові
орієнтири і т.п.). Саме така потреба осмислення явищ одного плану в термінах явищ іншого плану і
спричиняє поширення метафори в концептуальних структурах мислення [3:72].
Велика кількість метафор створюється у сферах функціонування мови, які потрапляють у центр
особливої уваги громадськості, та з проблем, дискусійних у суспільстві, таких, як політика, економіка,
екологія та ін. Наша стаття присвячена дослідженню сучасного процесу метафоризації в англійській
лексиці соціально-економічного змісту, яке проводилося на матеріалі газетних текстів і англомовних
документів Євросоюзу. У мові засобів масової інформації метафора завжди була надзвичайно
продуктивним об’єктом дослідження, тексти офіційно-ділового стилю не залучалися як матеріал для
вивчення цього явища.
Метафоричній концептуалізації в досліджуваних текстах з тематики європейської інтеграції
підлягали такі сфери соціально-економічної діяльності: економіка Євросоюзу в цілому, єдиний ринок,
економічно-грошовий союз, спільна грошова одиниця (євро), централізована банківська система.
Співіснування таких галузей діяльності людини пояснює, на наш погляд, єдність їхньої концептуальної
організації: концептуальну основу осмислення понять цієї групи формують концепти Людина, Шлях,
© Вальчук Г.В., 2004
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Контейнер, Зв’язок, Сутність, Субстанція, а також ряд концептів зі складною внутрішньою
структурою – Бізнес, Театр, Техніка, Спорт та ін.
Провідну роль у концептуалізації економіки ЄС у цілому відіграє образ-схематичний концепт
Людина. Економіка репрезентується як слабка істота – ... European economic weakness; як особа, що має
неприємності – Manufacturing woes raise hopes of European rate cut; як поганий виконавець – Europe’s
poor economic performance … Економічне відродження Євросоюзу осмислюється як зміцнення стану –
reinforcing Europe’s economic strength; оздоровлення організму – signs which point to a recovery in
European economy. Економіка ЄС у цілому персоніфікується, уособлюється з людиною як живою істотою
із властивими їй слабкостями, проблемами, хворобами.
Єдиний ринок представлено переважно в термінах руху. Такий метафоричний концепт, як показали
результати дослідження, є концептуальною основою багаточисленних окремих концептів – шлях із
перешкодами, етап процесу, стрибок, крок, падіння, сковзання, підйом, подорож. Однак саме єдиний
ринок та його інтеграція репрезентуються за допомогою метафоричних концептів – Етап процесу –at the
single market stage – та Шлях із перешкодами – removing the obstacles to market integration.
Концептуалізується це поняття також через образ-схему Техніка, залучення якої стимулюється дією
таких чинників, як досягнення науково-технічного прогресу, престиж техніки в сучасному суспільстві.
Зокрема, єдиний ринок асоціюється з добре налагодженим механізмом – a smooth functioning of the single
market; the smooth running of the single European market; двигуном – Progress is driven by market forces .
З метафоричною репрезентацією економічно-грошового союзу, його створенням та становленням
пов’язано представлення ряду понять на основі образ-схематичного концепту Контейнер. Нове
утворення у складі Євросоюзу репрезентується як обмежений простір, у рамках якого відбувається певна
діяльність. Економічно-грошовий союз описується як споруда із властивими їй елементами та
атрибутами – the purpose of EMU was to build a "common house" for the peoples of Europe; the construction
starts with, a monetary roof. Cтворення і стан нового об’єднання репрезентуються також через образсхему Рух, на базі якої формується ряд більш конкретних метафоричних концептів: Створення
економічно-грошового союзу – Крок, Стрибок – Monetary union is a big step of integration; the leap to
currency union; Стан економіки – Падіння – manufacturing activity in the 11 eurozone countries declined.
Новостворене об’єднання представлено також у термінах Бізнесу: Економічно-грошовий союз –
Промоутер – monetary union will boost European growth; Реформатор – the advent of EMU doesn’t just
change the world’s financial landscape, it also could alter the global balance of power; Партнер – the social
partners on economic and monetary union.
Система понять, що описують спільну грошову одиницю – євро, її введення, стан і ставлення до неї
соціуму, організується на базі ряду концептуальних метафор, центральною з яких є Євро – Людина.
Основними метафоричними концептами даної моделі слугують: Євро – 1) Новонароджена дитина – the
birth of the euro; the EU baby euro; 2) Промоутер – The euro will boost eurozone trade; 3) Бізнесмен – The
euro started trading with no problems. Введення та стан євро концептуалізуються за допомогою образсхеми Рух: концептуальні метафори Введення євро – 1) Крок – a decisive step towards the ever closer
political union of Europe; 2) Стрибок – a leap to a new era of shared policymaking; 3) Успішний старт – the
euro is safely launched; Занепад євро –
4) Падіння – the euro’s decline; the euro’s fall; the euro slides
to record low; Відродження євро – 5) Зростання – The euro gained against the pound; The euro … climbing
…
Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) осмислюється як Людина у всій системі її зв’язків із
оточуючим світом та інтерперсональних взаємин. Так, ЄЦБ уособлюється з людиною, яка зазнає невдач
та утиску – ЕСВ fails to act; The ECB coming under pressure; надає підтримку – The ECB bolstered the
fragile currency; the prospect of ECB market intervention to prop the euro; відмовляється надати допомогу –
The ECB refused to come to the aid of German economy. Одночасна реалізація образ-схематичних концептів
– більш загального Людина та більш конкретного Бізнес лежить в основі метафоричного уявлення ЄЦБ
як Промоутера – The basic task of the ECB is to promote the smooth operation of payment systems; Банкіра
– to conduct foreign exchange operations consistent with the provisions of Article 111); Інспектора – to levy
penalty interest; to impose fines or periodic penalty payment.
Проведене дослідження та визначення домінуючих метафоричних концептів підтверджують
антропометричність метафори як вияв антропоцентричності людської свідомості. Базовими
метафоричними моделями, сформованими взаємопов’язаними метафоричними концептами, що
структурують концептуальну сферу економіки, визнано моделі Людина, Рух, Контейнер. Так, різні
соціально-економічні утворення, явища, процеси уособлюються з людиною, її світом і буттям.
Життєдіяльність людини тісно пов’язана з концептом руху. Оточуюча її реальність та елементи її
діяльності репрезентуються в термінах сутностей і субстанцій, що рухаються, таким чином, діяльнісні
аспекти людського існування в світі організуються за моделлю Руху. В рамках моделі Контейнер
формується метафоричне уявлення про світ людини, зокрема економічну сферу, як структуру
контейнерів, як місткість для різних елементів.
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Таким чином, метафора є важливим і незмінним засобом утворення нових концептів за допомогою
знаків мовної системи, випробуваним способом мовного освоєння нового у позамовній дійсності.
Спостереження за мовним матеріалом у сфері досліджуваної лексики повністю підтверджують думку
науковців про те, що метафора і надалі залишатиметься традиційним значущим засобом для створення
нових смислів, а також займе в теорії мови ще помітніше місце [8:47]. Перспективним є подальше й
поглиблене вивчення метафоричних концептуальних систем у різних сферах людського буття на
матеріалі як публіцистичних і офіційно-ділових текстів, так і художніх творів.
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Вальчук Г.В. Метафорические концепты в области экономики (на материале публикаций газеты
The Times и англоязычных документов ЕС).
Данная статья посвящена исследованию функционирования метафорических концептуальных систем в
сфере экономики, которое проводилось на материале современного английского языка. Внимание
акцентируется на определении базовых метафорических концептов для разных элементов
экономической области. Ключевые понятия: метафора, концептуальная метафора, образсхематический концепт, метафорические модели.
Valchuk G.V. Metaphoric Сoncepts in the Sphere of Economics (on the Material of the Publication of the
newspaper The Times and English-language documents of the EU).
The article is devoted to the research of the functioning of metaphoric conceptual systems in the sphere of
economy. The research was conducted on the material of the modern English language. The attention is focused
on the determination of basic metaphoric concepts for different elements of the economic sphere. Key words:
metaphor, conceptual metaphor, image-schematic concept, metaphoric models.
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КОМУНІКАТИВНА СТРУКТУРА РІЗНОЖАНРОВИХ ТЕКСТІВ З
КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
(на матеріалі сучасної американської періодики)
У статті порушено проблему структурно-композиційної організації текстів з кінематографічної
проблематики, виявлено особливості їх комунікативної структури. На основі проведеного аналізу
фактичного матеріалу виведено прототипову комунікативну модель текстів такого типу.
Комунікативна лінгвістика вивчає внутрішні закономірності мови на всіх рівнях – від фонології до
лінгвістики тексту. Вивчення тексту в комунікативному аспекті спрямоване на дослідження
закономірностей його побудови, його структури, взаємодії семантичної та синтаксичної структури,
мовних особливостей, що проявляються в процесі комунікації, співвіднесення прагматичних цілей [1:9].
Текст виступає в комунікації як відносно завершений відрізок спілкування, як одиниця, структурована й
організована за певними правилами, що несе когнітивне, інформаційне, психологічне й соціальне
навантаження спілкування [1:89]. Текст детермінований потребою спілкування, в результаті якого один
партнер комунікації передає повідомлення іншому партнерові з метою такого впливу на нього, що
певним чином змінив би його поведінку [2:8, 3:11].
Вивчення комунікативних властивостей тексту як вербального об’єкта неможливе без дослідження
конкретних текстових типів, кожний з яких відрізняється за своєю структурою.
Тексти з кінематографічної проблематики (ТКП) (рецензії, анотації, короткі огляди, інтерв’ю)
являють собою різновиди аналітичного жанру газетно-публіцистичного підстилю і характеризуються
особливою композиційною побудовою, своєрідним лексичним наповненням, синтаксичною організацією
(цитування, риторичні питання, складнопідрядні речення з підрядними причини), авторською оцінкою
викладеного матеріалу. Особливості ТКП зумовлені специфікою кінематографічної галузі та цілями, які
ставить перед собою автор тексту. Дослідженням композиційної та комунікативної структури
публіцистичного тексту займалося багато науковців [4; 5; 6; 7:144-145]. Комунікативна ж структура
газетних і журнальних ТКП до цього часу ще не предметом системного вивчення в лінгвістичних
розвідках.
Метою даної статті є встановлення особливостей комунікативної структури різножанрових ТКП та
визначення їх прототипової комунікативної моделі.
Однією з важливих особливостей публіцистичного ТКП є чіткість і визначеність його структури, яка
залежить від початкової цілеустановки: викликати максимальний інтерес, привернути увагу читача й
глядача до художнього фільму, що розглядається в ньому, проаналізувати і дати йому оцінку. Структура
– це глобальний спосіб організації об’єкта як певної цілісної даності [8:56]. Аналіз, проведений у
дисертаційному дослідженні щодо виявлення типової структурно-композиційної організації газетних і
журнальних ТКП, дозволив виявити дворівневу структуру: композиційну й комунікативну [5, 4:17].
Композиційна структура рецензії являє собою взаємодію композиційних ланок тексту: заголовок,
зачин, основна частина, заключна частина (кінцівка). Композиція анотацій виглядає таким же чином,
проте структурні елементи не виділяються графічно і представлені у згорнутому вигляді. Композиційна
будова інтерв’ю представлена заголовком, вступом, головною частиною.
Комунікативна структура представляє спосіб організації інформації, яку несе текст. Оскільки
об’єктами висловлення в ТКП виступають інформація про дані фільму, сюжет, аналіз та оцінка, то весь
текст будується відповідно до висвітлення цієї інформації. Якщо композиційна структура являє собою
взаємодію композиційних ланок, то комунікативна структура представлена взаємодією комунікативних
блоків (КБ) – тематично скомпонованих елементів композиції тексту, які об’єднуються певною
комунікативною установкою. Комунікативна структура тексту рецензії включає п’ять комунікативних
блоків: експозиційний КБ, сюжетний КБ, аналітичний КБ, оцінний КБ та КБ додаткової інформації.
Експозиційний КБ містить вихідні дані про кінофільм (назва, кіностудія, сценарист, режисер), тобто
ті дані, які мають місце в зачині рецензії. Такі дані можуть входити в заголовок, основну частину, рідше
– кінцівку.
У сюжетному КБ автор рецензії детально або коротко зупиняється на сюжетній лінії фільму, для
того, щоб ознайомити читача із темою фільму і / або дає характеристики окремим персонажам фільму.
Сюжетний КБ головним чином міститься в основній частині композиційної побудови рецензії.
Наприклад: The story line is "Rocky" on downers. The hero, a general from Spain named Maximus (Russell
Crowe), is a favorite of the dying emperor Marcus Aurelius (Richard Harris). After Maximus defeats the
barbarians, Marcus names him protector of Rome. But he is left for dead by Marcus’ son, a bitter rival named
Commodus … After escaping and finding that his wife and son have been murdered, Maximus finds his way to
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the deserts of North Africa, where he is sold as a slave to Proximo (the late Oliver Reed), a manager of
gladiators. When Commodus lifts his late father’s ban on gladiators in Rome, in an attempt to distract the people
from hunger and plagues, Maximus slashes his way to the top, and the movie ends, of course, with the Big Fight
[Gladiator: Chicago Sun-Times 5.5.00].
Цей фрагмент являє собою сюжетний КБ і коротко представляє основний зміст художнього фільму
"Гладіатор". Читач дізнається, що головний герой, іспанський генерал Максимус є улюбленцем
імператора Маркуса Аурелія. Після перемоги Максимуса над варварами, імператор призначає його
протектором Риму. Через це Максимус набуває злого ворога в особі сина імператора Комодуса, який
прирікає його на смерть. Утікши з ув’язнення і дізнавшись про страту дружини й сина, Максимус шукає
порятунку в пустелях Африки, проте потрапляє в рабство гладіаторів. Коли Комодус скасовує заборону
покійного батька на гладіаторські бої, щоб відволікти народ від голоду й чуми, Максимус бореться за
владу, і фільм закінчується великою битвою.
У сюжетному КБ також міститься характеристика головних персонажів фільму. Наприклад, Рассел
Кроу в фільмі "Своя людина" виконує роль Джефрі Віганда, стриманого персонажу з запальним
характером, запеклим відчуттям справедливості, здатного розізлитися (a distant character with a hairtrigger temper, capacity for anger, plus an ingrained sense of right and wrong), якого звільнили з
дослідницької роботи в тютюновій компанії: Russell Crowe plays Jeffrey Wigand, the insider, as a distant
character with a hair-trigger temper. That capacity for anger, plus an ingrained sense of right and wrong, gets
Wigand fired from his $300,000-a-year research job at Brown & Williamson tobacco. It also leads him to tell his
story to ``60 Minutes'' -- with the encouragement of the show's segment producer, Lowell Bergman [The Insider:
San Francisco Chronicle 14.4.00].
В аналітичному КБ автор рецензії детально аналізує фільм, аргументуючи правомірність своїх
висновків. На основі проведеного аналізу виводиться оцінка даному фільму, яка має підсумковий
характер у заключній частині рецензії. Цей КБ входить в основну частину композиційної побудови
рецензії. До складу АКБ входить аналіз таких елементів: проблематики фільму, тематики, роботи
сценаристів, режисерів, акторів, інших членів творчого колективу, технічного оформлення, паралелі між
кіноматеріалом і сьогоденням. Розглянемо приклади:
Проблематика фільму "Ерін Брокович" є дуже серйозною, на думку рецензента, і полягає в боротьбі
закону проти великої корпорації, чий енергетичний завод отруює людей: The matter isn’t determined by
flossy content. Almost every story element here is not flossy. Based on fact, this movie central conflict could
hardly be more grave: a legal fight against a huge corporation whose power plant is poisoning people [EB: The
New Republic 3.4.00].
Аналізуючи роботу сценаристів "Закоханого Шекспіра", рецензент зазначає, що фільм здобув вигоду
завдяки двом авторам. Норман запропонував оригінальну ідею взаємовпливу театру й життя, Стопард
здійснив надзвичайну обробку матеріалу, привнісши мовний стиль і сюжетну лінію з суперником
Шекспіра Крістофером Марлоу: Co-written by Marc Norman and Stoppard, "Shakespeare" benefited from the
hand of both writers. It was Norman (whose credits include "Waterworld" and the woeful "Cutthroat Island")
who came up with the deft original idea of having Shakespeare's play and life influence each other. Stoppard
(whose work includes the thematically similar "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead") came on to do a
smashing rewrite, adding his touch with language as well as a smart subplot involving Shakespeare's rival
Christopher Marlowe (Rupert Everett) [SIL: Los Angeles Times 11.12.98].
В аналітичний КБ також входить аналіз роботи режисера з подальшим оцінюванням. Оскільки
створення кінофільму є складним процесом, у якому задіяний цілий колектив професіоналів, поза увагою
рецензента не залишаються й інші члени творчого колективу (сomposer, camera, editing).
Усі ідеї сценариста й режисера втілюють на екрані актори, від майстерності яких значною мірою
залежить успіх кіносправи. Актор Рассел Кроу виконує роль Максимуса в "Гладіаторі" дуже
кваліфіковано і він повністю відповідає своєму персонажеві: бородатий, мовчазний, задумливий. За
допомогою прикметників з оцінним значенням журналіст оцінює інших виконавців: Crowe is efficient as
Maximus: bearded, taciturn, brooding. His closest friend among the gladiators is played by Djimon Hounsou,
who played the passionate slave in "Amistad." Since protocole requires him to speak less than Maximus, he
mostly looks ferocious, effectively. Nielsen shows the film’s most depth, as the sister. Phoenix is passable as
Commodus, but a quirkier actor could have had more fun in the role. Old pros Harris, Jacobi and Reed are
reliable … [Gladiator: Chicago Sun-Times 5.5.00].
До складу аналітичного КБ входить також аналіз та оцінка технічного оформлення кінофільму,
наприклад, кольорового та музичного вирішення, спецефектів, кінематографії, гриму.
Особливо важливим при створенні фільму є вміння показати паралелі між кіноматеріалом і
сьогоденням, віднайти точки зіткнення із сучасними соціальними проблемами. Наприклад, у "Володарі
перснів" знаходять відображення відголоски сучасного світу (ідея об’єднання добра в боротьбі зі злом є
дуже сучасною): … in order to save the world from evil, Frodo must return the ring to the fires of Mount Doom
where it was forged—for only there can it be destroyed. To accomplish this, he must form a coalition among the
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races of Middle-earth—elves, dwarfs, hobbits, wizards and humans—to battle the armies of the Dark Lord. (Is
there an echo here of our current world? If you hear it, it lends this war movie an extra urgency.) [LOTR: NW
10/12/01]. Actually, Tolkien's tale of good people who band together against a Dark Lord and his minions has
never been more timely than in our troubled age [LOTR: The New York Post 18.12.01].
Оцінний КБ. Оцінка притаманна кожній частині композиційної структури. Вона може знаходитись у
заголовку, зачині, основній і заключній частинах. Оцінка має узагальнюючий характер у зачині й
заключній частині, конкретизуючий характер в основній частині (оцінка роботи окремих членів творчого
колективу, технічного оформлення), поверховий – у заголовку. Наведемо приклад узагальнюючої оцінки
фільму: Everyone is showcased as "American Beauty" keeps surprising us with layers of information and
observations … It’s a great film [American Beauty: Sacramento Bee 24.9.99].
У КБ додаткової інформації містяться відомості про категорію фільму (PG-13 for disaster-related
peril and violence, nudity, sensuality and brief language.), студію-виробника (A Lightstorm Entertainment
production, released by Paramount Pictures and 20th Century Fox.), творців фільму (Writer-director James
Cameron. Producers Cameron, Jon Landau. Executive producer Rae Sanchini. Cinematographer Russell
Carpenter. Editors Conrad Buff, Cameron, Richard A. Harris. Costumes Deborah L. Scott. Music James
Horner. Production design Peter Lamont.), виконавців ролей (Leonardo DiCaprio as Jack Dawson. Kate
Winslet as Rose DeWitt Bukater. Billy Zane as Cal Hockley. Kathy Bates as Molly Brown. Bill Paxton as Brock
Lovett. Gloria Stuart as Rose Dawson Calvert. Frances Fisher as Ruth DeWitt Bukater), рейтингова оцінка
(This film is rated R.), тривалість (Running time: 3 hours, 14 minutes.) тощо. Наприклад:
Titanic, 1997. PG-13 for disaster-related peril and violence, nudity, sensuality and brief language. A
Lightstorm Entertainment production, released by Paramount Pictures and 20th Century Fox. Writer-director
James Cameron. Producers Cameron, Jon Landau. Executive producer Rae Sanchini. Cinematographer Russell
Carpenter. Editors Conrad Buff, Cameron, Richard A. Harris. Costumes Deborah L. Scott. Music James
Horner. Production design Peter Lamont. Running time: 3 hours, 14 minutes. Leonardo DiCaprio as Jack
Dawson. Kate Winslet as Rose DeWitt Bukater. Billy Zane as Cal Hockley. Kathy Bates as Molly Brown. Bill
Paxton as Brock Lovett. Gloria Stuart as Rose Dawson Calvert. Frances Fisher as Ruth DeWitt Bukater. This
film is rated R. [Titanic: Los Angeles Times 30.12.97].
Стисла рецензія (a capsule), короткий огляд (synopsis) складається з одного абзаца і про графічно
оформлені композиційні елементи зачину, основної частини й кінцівки говорити не доводиться.
Заголовком стислої рецензії є назва фільму, і ми виділяємо лише основну частину як інформативно
найбільш значущу. Комунікативна структура стислої рецензії (a capsule), короткого огляду (synopsis)
збігається зі звичайною рецензією, тобто містить названі вище КБ. Проте інформація, що передається
цими КБ, є скомпресованою, іноді лише до кількох слів. Звичайно, стисла рецензія й короткий огляд
можуть і не включати вищеназвані комунікативні блоки.
Рецензія-інтерв’ю в нашому дослідженні представляє аналіз фільму режисерами, сценаристами,
акторами, який уміщує міркування про творчий процес загалом. У ході дослідження інтерв’ю нами було
встановлено, що їх комунікативна структура представлена лише двома комунікативними блоками –
експозиційним і аналітичним. Від сюжетного КБ в інтерв’ю присутні елементи аналізу героїв фільму,
сюжетна лінія як така не обговорюється.
В аналітичному КБ основної частини інтерв’ю містяться ті ж самі інформаційні частини, що і в
звичайній рецензії, за винятком міркувань про виконання ролі, знімального процесу, співпраці творчого
колективу (актора з актором, акторів і режисера) під час роботи над фільмом, підбору акторів, роботи
над сценарієм, глядацької аудиторії, улюблених сцен. Наведені складники АКБ демонструють
міркування мовців про творчий кінематографічний процес взагалі.
Таким чином, у композиційному аспекті ТКП членується на композиційні ланки: заголовок, зачин,
основна частина, заключна частина. У комунікативному аспекті даний тип розпадається на
експозиційний КБ, сюжетний КБ, аналітичний КБ, оцінний КБ, КБ додаткової інформації.
Виступаючи засобом досягнення певної прагматичної мети, текст будується за тією чи іншою,
найбільш оптимальною у конкретному випадку, схемою або моделлю [9:207]. За прототипову
комунікативну модель ТКП приймається структура ЕКБ + СКБ + АКБ + ОКБ + ДІКБ, де ЕКБ –
експозиційний КБ, СКБ – сюжетний КБ, АКБ – аналітичний КБ, ОКБ – оцінний КБ, ДІКБ – КБ
додаткової інформації.
У подальших розвідках ми плануємо дослідити невербальні засоби комунікації в ТКП, які
використовує мовець для більш ефективного впливу на адресата.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Ваховская Л.Ф. Коммуникативная структура разножанровых текстов по кинематографической
проблематике (на материале современной американской периодики).
В статье рассматриваются вопросы структурно-композиционной организации текстов по
кинематографической проблематике, выявляются особенности их коммуникативной структуры. На
основе проведенного анализа фактического материала выводится прототипическая коммуникативная
модель текстов такого типа.
L.F. Vakhovska Communicative Structure of Modern American Journalistic Texts on Cinematography.
The article deals with the structural and compositional organization of modern American journalistic texts on
cinematography and singles out peculiarities of their communicative structure. The article suggests the
prototypical communicative model of such texts.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Предметом статті є дослідження процесів лінгвістичної економії на різних мовних рівнях та виявлення
їх характерних ознак.
Структури, які характеризуються динамізмом, стислістю, набули значного поширення в сучасній
мові. Вони знаходять своє матеріальне втілення на різних рівнях, починаючи з фонологічних одиниць і
закінчуючи текстом. Теорія економії мовних засобів ґрунтовно розроблялась протягом тривалого періоду
багатьма вченими, серед яких Г. Пауль, П. Пассі, А. Мартіне, І.А. Бодуен де Куртене, Л. Блумфілд,
Є.Д. Поліванов та інші.
Ученими неоднозначно оцінюється інтенсифікація економії лінгвістичних засобів. Позитивними
рисами вказаного явища є реалізація фактора доцільності мовленнєвих зусиль, акцентування необхідної
і уникнення зайвої інформації, ліквідація семантико-граматичного дублювання та запобігання вживання
тотожних елементів. На негативний бік мовної компресії вказують деякі мовознавці [1:18], вважаючи, що
цей процес збіднює багатство мовних ресурсів, нівелюючи лексичну і синтаксичну синонімічність,
багатоплановість. Акцентується увага і на причинах звернення до економних мовних засобів: ідея
створення універсальної мови, проблеми машинного перекладу, впровадження математичних методів у
лінгвістиці і навіть людські лінощі.
Процес економізації мовних засобів спостерігаємо на різних рівнях, де він здійснюється шляхом
скорочення і синтезу певних елементів.
На фонологічному ярусі констатуємо наявність:
·
кількісної редукції, тобто скорочення (зменшення) довготи та сили звучання голосних у
ненаголошеній позиції [2:88] при збереженні фонологічних особливостей звуків, наприклад: board [bɔ:d]blackboard [`blækbɔ·d];
·
якісної редукції голосних, яка полягає у послабленні і зміні звучання у ненаголошеному складі,
що супроводжується втратою деяких фонологічних ознак, наприклад: man [mæn] – sportsman
[`spɔ:tsmən];
·
спрощення дифтонгів без порушення значення слова, наприклад:
[ɛə]->[ɛ(:)]: where [wɛə]->[wɛ] [2:103];
[ai] перед [ə]->[a] : fire [ faiə]->[faə]
[au]
: tower [tauə]->[taə] [2:256];
·
елізії, тобто повного зникнення голосних та. приголосних звуків, що є характерним для
розмовного стилю. Ілюстрацією вказаного явища виступають такі приклади:
o
o

o

different [`difərənt]->[`difrənt]

o
political [pə`litikl]->[`plitikl];
·
асиміляції (якісного уподібнення сусідніх приголосних), коли, наприклад, альвеолярні
приголосні [t,d,n,l,s,z] стають зубними під впливом міжзубних приголосних.
Усі проаналізовані зміни свідчать про створення нових орфоепічних норм, які, можливо, знайдуть у
майбутньому своє відображення у словниках та підручниках з фонетики як нормативні.
Ілюстративним матеріалом мовної економії на лексичному рівні служать усічення слів без зміни їх
значення (англ. clipping, shortening). При цьому можуть випадати перші літери чи склади слова,
наприклад: telephone->phone; середні літери чи склади, наприклад: mathematics->maths; останні літери чи
склади, наприклад: captain->cap. Окремим видом усічення слів є їх абревіатури (іменники, які
складаються або із скорочених слів, що входять в первісне словосполучення, або із скорочених
компонентів вихідного складного слова), що виступають заміною поширених слів у письмовій
англійській мові, вживаючись у текстах, рекламах, листах тощо, наприклад: Dr.<doctor, Mr.<mister,
Oct.<October, St.<street.
Морфологічний рівень також не лишився поза увагою впровадження засобів мовної економії,
свідченням чого є ряд дієслів, в яких одна й та ж форма зберігається для позначення різних часових
форм, наприклад: to cut, to set, to put; дієслова, які за певних умов вживаються для позначення
майбутнього часу без допоміжних "shall" або "will", наприклад: I start tomorrow. Виявленням економії є й
існування присвійного відмінка, утвореного шляхом додавання апострофа [3:142].
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Прикладом мовної економії лексико-синтаксичних одиниць є лексична абревіація словосполучень,
результатом чого виступає утворення слів, що складаються з окремих букв елементів словосполучення,
наприклад: BBS – British Broadcasting Corporation, ITV – Independent Television.
Лексико-синтаксичний рівень фіксує також трансформацію словосполучення як синтаксичної
одиниці в складне слово, що уособлює одиницю лексики. Це явище, яке є виявленням процесу
метаморфізму (маються на увазі процеси змінення структури під впливом певних факторів), було в полі
зору науковців. Так, наприклад, Д.І. Квеселевич детально розглядає процес інтеграції словосполучення в
складне слово [4:10,37,42], ілюстрацією чого є такі конструкції: the third-floor landing, late-winter
afternoons, the nineteenth-century windows та інші.
Учені звертають увагу і на яскравий вияв лінгвістичної економії на морфолого-синтаксичному рівні, а
саме на вживання семемно-синтезованих (адвербіальних) дієслів [5:127], які мають у своєму складі як
семи, що виражають дію, так і семи, що її характеризують. Така різноплановість сем компенсує можливу
наявність групи слів, які в цілому мають ідентичне інформаційне наповнення. Наприклад:
"Told all I’ve got to tell once, haven’t I?" he growled (A. Christie);
"I couldn’t help it – I couldn’t help it", Potter moaned (M.Twain).
Слово "growl"("say in an angry, threatening voice"[6:50]) акумулює в цьому випадку своє первісне
значення "ричати, гарчати" та "казати". Слово "moan"("a long, low sound expressing pain or sorrow; utter
with moans" [6:303]) поєднує своє словникове значення "стогнати" та "казати". Ми є свідками того, як
одна морфологічна форма вживається замість сполучення слів.
Слід розрізняти інтегровані одиниці від лексикалізованих словосполучень. На відміну від
лексикалізованих словосполучень (man-made < made by a man, snow-white < white as snow [4:49]),
інтегровані словосполучення зберігають лінійний порядок компонентів: twentieth-century civilization, cutand-thrust side [4:19].
Економія мовних одиниць широко реалізується на синтаксичному рівні, знаходячи втілення у
скорочених за розміром реченнях, еліптичних конструкціях, формально відсутній член яких
встановлюється завдяки лексико-граматичним особливостям, змісту таких структур [7:31].
Особливо це помітно в діалогічному мовленні, коли співрозмовники, спираючись на ситуацію,
уникають розгорнутих конструкцій, використовуючи засоби стислого синтаксису, який вимагає
уважного ставлення до раціонального використання його можливостей з метою уникнення семантикограматичного дублювання. Стислий синтаксис реалізується різноманітними шляхами, серед яких
можемо назвати еліпсис та вживання морфем-замісників.
Можливість передачі інформації за наявності еліптичності синтаксичної одиниці базується на таких
факторах [8:301,302], як структурність (наявність певної схеми) речення або повідомлення, контекстноситуативний вплив. Це є свідченням того, що еліпсис характеризується пропуском конструктивних
елементів речення з одночасною супресією (приховуванням) відповідного змісту. Таким чином, через
компактність еліптичної конструкції збільшується семантико-стилістичне навантаження на її
матеріально виражені одиниці. Слід зазначити, що еліптований варіант повідомлення передбачає
існування відповідного повного варіанта. При цьому фіксуються [9:201]:
· синтагматично поновлювальні конструкції, коли пропущений елемент встановлюється з
контексту, наприклад: He would never do a snaky thing – and Robert knew, in his own soul, that
to succeed greatly one must (Th. Dreiser) (=…one must do a snaky thing);
· парадигматично поновлювальні конструкції, коли пропущена частина встановлюється з
аналогічних структур, наприклад: "What a world!" he thought (Th. Dreiser) (=What a world it
is!).
Загальновизнаним є те, що еліпсис значною мірою залежить від контексту, який одночасно прогнозує
як інформаційне наповнення еліптичної структури, так і кількість пропущених одиниць.
Традиційно виділяють п’ять основних стилістичних функцій еліпсису [10:14]:
1) функцію динамізму (спрямована на передачу динаміки дій певних осіб);
2) емотивну (спрямована на адекватне відображення емоційного ставлення дійових осіб чи автора
до показаних явищ);
3) лаконічного опису;
4) ритмічної організації (вживання еліпсиса в поезії часто зумовлене метрико-ритмічними
вимогами);
5) стилізації під розмовне мовлення.
Еліпсис, як свідчать дослідження, є характерною ознакою розмовного стилю, насиченого
діалогічними конструкціями; є звичайним явищем в текстах художнього та газетно-публіцистичного
стилів; набагато рідше констатується його присутність у науковому стилі, який не містить великої
кількості експресивних засобів і не дозволяє скорочення представленої інформації через очевидну
значимість всіх її матеріально виражених компонентів.
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З метою економії лінгвістичних засобів існує і явище синтаксичного заміщення [11:53], результатом
дії якого є вживання слова з узагальненим значенням замість структурно необхідного елемента
словосполучення. Прикладами таких слів-заступників є "one", "that", "those": Lying prone now, he made
two fists, set one on top of the other, and rested his chin on the top one (J.D. Salinger).
Таким чином, процес лінгвістичної економії здійснюється у двох напрямках:
1) зміна кількісних характеристик при збереженні якісного наповнення, значення;
2) збереження кількісних характеристик використаних мовних засобів, які одночасно
набувають іншого граматичного значення, наприклад, вживання дієслів, що мають
однакову форму для позначення різних часів (to cut – cut – cut).
Закон лінгвістичної економії активно функціонує на всіх мовних рівнях, сприяючи більш компактній
передачі інформації, для відтворення якої необхідна опора на контекст, ситуацію, на інтелектуальний
потенціал носія мови. Пропуск інформації є виправданим у тому випадку, якщо її відтворення буде
адекватним з погляду семантики та стилістики, не викличе значних проблем у співрозмовника.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.

Будагов Р.А. Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка? // Вопр. языкознания. –
1972. – №1. – С. 17-36.
2. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. ин-тов и фак. иностр.яз. / М.А.Соколова, К.П.
Гинтовт, И.С.Тихонова, Р.М. Тихонова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 286 с.
3. Дюндик Б.П. К вопросу об экономии в языке и речи // Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые
записки № 422. – М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1970. – С.139-151.
4. Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. – К.: Вища школа, 1983. – 84 с.
5. Квеселевич Д.І. Семемно-синтезовані дієслова як прояв лінгвістичної економії // Нариси з контрастивної
лінгвістики: Зб. наук.праць / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ред. кол.: Ю.О. Жлуктенко і інші. – К.:
Наук. думка, 1979. – С.126-131.
6. Толковый словарь английского языка / Под ред. А.Хорнби и др. – Ставрополь: Сенгилей, 1992. – Т.2. – 511 с.
7. Сизько А.Т. Еліптичні речення та їх функції в оповіданнях А.Тесленка // Питання словотвору і граматичної
структури української мови. Зб. наук. статей. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1976. – С. 31-36.
8. Вардуль И.Ф. Основы описательной лингвистики / Синтаксис и супрасинтаксис /. – М.: Наука, 1977. – 351 с.
9. Мендыбаева Р.К. О лингвистической природе эллиптических конструкций. Филол. сб. Вып. XIII-XIV. – АлмаАта: Издание КазГУ, 1974. – 383 с.
10. Мендыбаева Р.К. Лингвостилистические особенности эллипсиса и его функционирование в стиле языка
художественной литературы: Автореф. канд. филолог. наук. 10.02.04. – М., 1976. – 22 с.
11. Лихошерст Н.І. Про деякі синтаксичні процеси як вияв принципу економії в мові // Мовознавство.– 1973. –
№2. – С. 50-56.

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Великая А.М. Особенности лингвистической экономии в современном английском языке.
Предметом статьи является исследование процессов лингвистической экономии на разных языковых
уровнях и выявление их характерных признаков.
Velyka A.M. Linguistic Economy Peculiarities in Modern English.
The subject of the article is investigating of the linguistic economy processes on different linguistic levels and
defining of their characteristic features.
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СТРУКТУРА І ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО СЛОВНИКА ОМОФРАЗ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються структура та принципи укладання загального словника омофраз сучасної
англійської мови
Відомо, що відбір слів та надслівних одиниць номінації в будь-якому словнику залежить від його
типу. При формуванні концептуальної основи словника враховуються власне мовні (лексикологічні,
граматичні) і соціолінгвістичні аспекти, які тісно взаємопов’язані. Особливе значення при цьому має
встановлення ступеня диференційованості словника.
Принцип послідовної диференціації лежить в основі лексикографічної типології, що розрізнює дві
великі групи словників, які визначаються за класом явищ, що описуються: словники енциклопедичні і
спеціальні, які містять опис понять, і словники лінгвістичні, предметом опису в яких є мова.
Лінгвістичні словники, в свою чергу, розрізняються залежно від об’єкта опису:
а) словники тезаурусного типу, що прагнуть до фіксації всіх слів мови, групуючи їх за тематичним
принципом;
б) словники, що містять опис лексики окремих функціональних форм мови на певному синхронному
зрізі (словники літературної мови, ненормативної розмовної мови, діалектів і т.ін.);
в) словники, що описують мовні факти в різних аспектах мовної норми певного часу (орфографічні,
орфоепічні, словники труднощів слововживання і т. ін.);
г) словники, предметом опису яких є елементи мовних підсистем певного часу, а також системні
зв’язки та відношення (термінологічні словники, словники синонімів, антонімів, омонімів,
фразеологічних одиниць тощо) [1:20].
Саме до словників останнього типу слід віднести і словники омофраз, потреба у створенні яких
гостро відчувається в наші дні, коли взаємозв’язок і взаємовплив загальної та спеціальної лексики все
більш посилюються та ускладнюються.
Щоб розпочати роботу над словником нового типу, перш за все необхідно зібрати якомога повнішу
спеціальну картотеку на основі фактичного матеріалу з літературних, науково-технічних та
лексикографічних джерел [2:198].
Основним джерелом виникнення омофраз є фразеологізація змінних словосполучень головним
чином через метафоризацію та метонімізацію їх значень (наприклад, jug handles sl. "вуха" (метафора);
oily rag sl. "недосвідчений механік" (метонімія)). Проте при укладанні картотеки слід враховувати також
інші фактори, що ведуть до утворення омофразії, а саме: явище римованого сленгу:
Uncle Dick "дядько Дік" :: Uncle Dick (rhy.sl.) = sick "хворий";
Uncle Ned "дядько Нед" :: Uncle Ned (rhy.sl.) = dead "мертвий";
Lady Godiva "леді Годіва" :: Ladi Godiva (rhy.sl.) = fiver (a 5-pound note" п’ять
фунтів";
space rocket "космічна ракета":: space rocket (rhy.sl.) = pocket "кишеня";
- евфемізація прямого найменування:
working girl - "проститутка", "повія";
little boy’s / girl’s room - "туалет".
Евфемізація є дуже поширеним явищем у кримінальних жаргонах. Так, наприклад, замість сл. pad
або pill-pad "кубло наркоманів" вживається евфемізм shooting gallery, який вступає у відношення
омофразії з ТС shooting gallery – "галерея для стендової стрільби".
Порівняймо також: hard candy замість heroin :: hard candy ТС "карамель"; big house замість prison ::
big house ЗС "великий дім"; to kiss Mary замість to smoke a marijuana cigarette :: to kiss Mary "поцілувати
Мері" ЗС; both hands замість a ten-year prison sentence :: both hands ЗС "обидві руки" тощо.
- потреба в найменуваннях з гумористичним або іронічним забарвленням:
Mexican breakfast ЗС "сніданок по-мексиканськи": : Mexican breakfast ФС "сигарета і склянка води";
laughing boy ЗС "хлопчик, що сміється" :: laughing boy ФС "похмурий тип", "відлюдько";
white telephone ЗС "білий телефон" :: white telephone ФС "туалет", "убиральня".
Картотека повинна містити не тільки омофрази спільні для всіх регіональних варіантів англійської
мови, але й ті, що притаманні лише одному з них, наприклад:
the widows’ and orphans’ fund (Amer.) ФС "хабар грошима" :: the widows’ and orphans’ fund ЗС "фонд
допомоги вдовам і сиротам";
second storey work (Amer.) ФС "незаконне проникнення до приватного помешкання з метою збору
компромату" :: second storey work ЗС "робота на другому поверсі";
hot rod (Canad.) ФС "швидкісна машина" :: hot rod ЗС "гарячий стрижень";
rude boy (Jamaican) ФС "гангстер", "член банди" :: rude boy ЗС "грубий (брутальний) хлопець".
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Систематизація матеріалів картотеки – важливий етап створення словника. Адже в ній відбиваються
принципи розміщення вокабул і субвокабул, прийоми тлумачення і перекладу, система
лексикографічних позначень тощо.
Словник омофраз може бути одномовним (тлумачним) або двомовним (перекладним) і побудованим
за двома основними принципами – алфавітним і гніздовим.
У першому випадку омофрази розміщуються за алфавітом без урахування артиклів та формальної
ознаки інфінітива (частки to).
Словники, ускладені за алфавітним принципом, зручні для користування, тому що заощаджується
час на відшукання омофраз (відпадає потреба відшукувати омофразу двічі – спочатку в алфавітному
покажчику, а потім вже безпосередньо в словнику) і значно зменшується обсяг словника [3:6].
У одномовному (тлумачному) словнику немає потреби тлумачити для носія мови пряме значення
змінного словосполучення. Знак "::", вжитий після вокабули, вказує на те, що омофразою до наступних
одиниць може бути змінне словосполучення. Відсутність цього знака після вокабули вказує на
відсутність омофрази – змінного словосполучення в омофразному гнізді. Після вокабули омофрази
розміщуються в такому порядку: TU (terminological unit), Ph.U. (phraseological unit) з необхідними
лексикографічними позначеннями.
Наведемо фрагмент із запроектованого одномовного (тлумачного) словника омофраз сучасної
англійської мови:
blue apron :: Ph.U. a tradesman
blue baby TU (med.) a baby blue from oxygen deprivation :: Ph.U (crim.sl.) the drug LSD
blue back :: TU I. (zool.) oncochynchus nerka. II. (naut.) an old privately prepared chart
blue bag :: TU (vet.) mastitis
blue balls :: Ph. U (sl.) aching scrotum or testicles, caused by unfulfilled sexual excitement
blue bird :: Ph. U. I. (pol.) the police ’paddy-wagon’. II. (mil.) a pretty WAAF
blue blanket :: TU (hist.) the banner of Edinburgh craftsmen :: Ph.U. I. The sky. II. (mil.) a rough overcoat
made of coarse pilot cloth
blue board :: Ph.U (sl.) a venereal chancre
blue bonnet :: TU (bot.) cornflower (Centaurea) :: Ph.U Scot
blue book :: TU I. (offic.) a report or other paper printed by parliament. II. (tour., Amer.) a guide-book for
motorists :: Ph.U (Amer.) a university examination
blue bottle :: TU (ent.)a large fly (Calliphora) with metallic blue abdomen :: Ph.U (sl.) 1. A policeman. 2. A
seaman
blue box :: TU (bot.) Eucalyptus baueriana
Розміщення матеріалу за алфавітним принципом заперечує в більшості випадків групування
вокабул-ядерних компонентів словосполучень. Так, у наведеному фрагменті, який містить, головним
чином модель А + N згрупованими постають не ядерні компоненти N, а атрибути А.
У двомовному словнику омофраз кожна з них, включаючи змінне словосполучення, обов’язково
подане з перекладом або тлумаченням українською мовою.
Для досягнення максимальної адекватності в словнику використовуються такі види перекладу
омофраз-термінів та омофраз-фразеологізмів:
1) еквівалент, тобто український термін або фразеологізм, що збігається з англійським
відповідником як за змістом, так і за образністю, наприклад:
hard nut ЗС твердий горіх :: ФС міцний (твердий) горішок (про людину, з якою важко мати справу,
про проблему, з якою важко справитися тощо);
2) аналог, тобто такий український усталений термін чи фразеологізм, який за своїм значенням є
адекватний англійському відповіднику, але відрізняється від нього своєю образністю;
kicking colt (horse) ЗС брикливий жеребець (кінь) :: ТС (бот.) недоторка, розрив-трава (Impatiens
biflora);
3) описовий переклад, тобто передача змісту англійських ТС чи ФС змінними словосполученнями
української мови [4:119].
long Eliza ЗС довготелеса Еліза :: ФС (колекц.) синя з білим китайська ваза, на якій зображені високі
жіночі постаті;
4) калькулювання з наступним поясненням:
lower deck ТС нижня палуба :: ФС (військ.розм.) "нижня палуба" (рядовий і старшинський склад
військово-морського флоту).
Найчастіше в межах словникової статті ці види перекладу комбіновані, наприклад:
long horn ЗС довгий ріг :: ТС I. (етн.) вусач, скрипун (Cerambycidae). II. (тварин.) лонгхорн,
"довгоріг" (порода худоби) :: ФС (амер.сл.) техасець.
Словник омофраз може бути побудований також за гніздовим принципом. У такому випадку укладач
має вирішити, під яким словом слід уміщувати омофрази. Теоретично існує декілька можливостей.
Омофрази можуть додаватися на семантично опорне слово, на "граматичний центр" словосполучення, на
слово, яке є константою, тобто є наявним у всіх варіантах омофрази, або, нарешті, повторюватися на всі
слова-компоненти.
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Розміщення омофраз під семантично опорним словом уявляється найбільш логічним, але питання
про те, яке саме слово є семантичним "центром" омофрази, викликає часом певні труднощі не тільки для
тих, хто буде користуватися словником, але й для самого укладача. Дійсно, що слід вважати
семантичним центром таких омофраз, як act and deed, big wig, to cut loose та багатьох інших?
Такі ж труднощі виникають у читача при визначенні граматичного центру омофрази, не кажучи вже
про неможливість у багатьох випадках визначити її константу. Адже у цьому разі читач повинен
досконало знати англійську мову: чи має ця омофраза варіантні звороти, якщо так, то чи лишається
певний компонент незмінним.
Наприклад, для того, щоб визначити, під яким словом слід шукати омофразу old boat, читач повинен
знати, що існують варіанти цієї омофрази – old crate, old hooker, old relic, old tub. У цьому ряду варіантів
незмінним лишається компонент old, який і є, таким чином, константою. Слід, проте, мати на увазі, що
далеко не всі читачі наділені достатньою мовною компетентністю.
При укладанні словників всі питання структурної побудови повинні вирішуватися на користь читача.
Розуміння читацьких вигод повинно стояти вище інших, оскільки словник – це, насамперед, довідкова
книга і лише потім – полігон для перевірки тих чи інших лексикографічних або лексикологічних ідей.
При укладанні словника за гніздовим принципом і з урахуванням інтересів читача, на нашу думку,
слід виходити з того факту, що переважна більшість англійських омофраз містить компонент-іменник.
Саме тому матеріал в словнику доцільно розмістити під першим компонентом-іменником омофрази. За
відсутності іменника – під прикметником, якщо і він відсутній – під дієсловом, а за відсутності
останнього – під прислівником. Так, омофрази hard ware, call off the dogs, go red, come round, down and
out слід шукати відповідно під вокабулами ware, dog, red, come, down.
Стаття словника омофраз, укладеного за гніздовим принципом, складається з таких частин:
1. Вокабула (заголовок словникової статті).
2. Омофрази в послідовності ЗС, ТС, ФС зі стилістичними та іншими позначеннями.
3. Переклад або тлумачення омофраз українською мовою.
Приклад статті:
HEAD
big head ЗС велика голова :: ФС (амер.) бундючення, зазнайство, зарозумілість.
dead head ТС I. (мор.) 1. причальна тумба. 2. колода, що править за томбуй якоря. II. (лісн.) стовбур
зрізаного дерева. III. (мет.) 1. ливник. 2. приріст злитка :: ФС 1. людина, що має право на безквитковий
проїзд або вхід до театру. 2. безквитковий пасажир, "заєць". 3. нерішуча, неенергійна людина, тюхтій.
hard head ТС I. (Іхт.) 1. скумбрія (Pneumatophorus colias). II. (зоол.) сірий кит (Eschrichtius gibbosus).
III. (бот.) волошка скабіозовидна (Centaurea scabiosa). IV. (геол.) тверда конкреція :: ФС 1. темна, тупа
людина. 2. уперта людина, упертюх.
King’s head ЗС голова короля :: ТС (філат.) поштова марка із зображенням короля.
long head ЗС довгаста голова :: ФС проникливість, передбачливість.
Pope’s head ЗС голова папи :: ФС мітла для обмітання стелі.
Queen`s head ЗС голова королеви :: ТС (філат.) поштова марка із зображенням королеви.
standing on one’s head ЗС стоячи на голові :: ФС з легкістю, одним махом, не докладаючи зусиль.
stand on one’s head ЗС стояти на голові :: ФС бути неврівноваженим, ексцентричним.
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(Житомирський військовий інститут радіоелектроніки)
УНІВЕРСАЛЬНИЙ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ МОВНОЇ МАТЕРІЇ
Поданий метод аналізу мовних явищ виявляє універсальні риси, оскільки базується на концепції
універсальної моделі буття, що постає універсальним структурно-логічним підґрунтям Всесвіту
Мова, безперечно, – це "система систем" (В.А. Звягінцев), тому одне із головних завдань
мовознавства пов’язане із знаходженням універсального системного алгоритму мови. Завданням нашої
статті є обґрунтування універсального структурно-логічного методу аналізу будь-якої мови.
Беручи до уваги положення, що закони мислення є відображенням світових законів, можна виявити
основну формально-логічну модель "структуралізації" цих законів. Основними "засобами" логіки
(основними формами мислення) є поняття, судження, висновок. Центральна ланка логічних засобів –
судження, що відбиває основоположний закон логіки, закон виключного третього. Основні види суджень
і відношення між ними традиційно пояснюються за допомогою так званого "логічного квадрата" [1]:
супротивнi
(контрарнiсть)
А

пiдпорядкування
(пiдкорення)

Е

суперечливi
(контрадикторнiсть)

пiдпорядкування
(пiдкорення)

І

О
пiдсупротивнi
(субконтрарнiсть)

Букви А, Е, І, 0 символізують відповідним чином загальностверджувальне, загальнозаперечне,
частковостверджувальне, частковозаперечне судження. Відношення в системі логічного квадрата
(підкорення, контрарності, субконтрарності, контрадикторності, які встановлюються між основними видами суджень) подані в формально-логічному (статичному, однозначному) вигляді і відображають
дискретний світ, що зупинився, оскільки, відображаючи рушійний, живий, багатозначний, множинний
світ у його різноманітній гамі відтінків і переходів, ми, за словами одного із класиків минулого,
зупиняємо рухоме і умертвляємо живе, подаючи статичний зліпок динамічного процесу на основі суворо
фіксованих і логічно однозначних відношень. Для того, щоб відношення у системі логічного квадрата
застосовувати під час аналізу рухомого, мінливого світу, необхідно подолати протиріччя між статичним
та динамічним (а на рівні мікросвіту – між корпускулярним та хвильовим) аспектами реальності, тобто
передати відповідні відношення як градуйовані і рухомі: відношення контрасту і підкорення – як спектр
відношень від меншого контрасту (і підкорення) до більшого. Відповідно, відношення
контрадикторності – від меншого протиріччя до більшого, тобто від такого рівня розвитку протиріччя, як
тотожність, – через другий його рівень, відмінність, – до третього рівня, протилежності. Таким чином, ми
поєднуємо динамічну і статичну грані дійсності та отримуємо можливість аналізувати взаємозв'язок
логічних відношень, фіксуючи їх динаміку і взаємний перехід, коли три рівні розвитку протиріччя
можуть співвідноситися: тотожність – з відношенням підкорення, відмінність – з відношенням
субконтрарності, протилежність – з відношенням контрадикторності. При цьому ми поєднуємо дві логіки
– аристотелівську двохзначну, в якій два суперечливих вислови не можуть бути разом істинними (що
відбиває речовинний, дискретний, однозначний аспект буття) і трьохзначну логіку, "яку мають на увазі
математики, що розповідають про операції з трансфінітними числами..." [2 : 216–217] (що відбиває
польовий, хвильовий, багатозначний аспект буття).
Поданий метод поєднання двох логік є спробою вирішення проблеми дихотомії теоретичного і
емпіричного знань, матеріального і ідеального [3; 4]. На основі логічного квадрата, поєднуючи два види
логіки, можна проаналізувати відношення між видами і формами матерії:
речовина

поле
простір

час

рух

Простір у структурі матерії являє собою п'яту об'єднуючу форму матерії, яка відповідає п'ятому
об'єднуючому (гіпотетичному) виду фізичної взаємодії – "великому об'єднанню" [5 : 69]. Речовина й поле
перебувають у протилежних (контрарних) відношеннях. Речовина знаходиться в суперечливих
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відношеннях з рухом, а час – з полем. Пояснимо це. Речовина за своїм визначенням має масу спокою.
Під час прискорення руху речовинного утворення воно видозмінюється, втрачає речовинні властивості і
поступово перетворюється в поле, набуваючи властивості хвилі. Таким же чином час уповільнюється,
коли поле активізується і тіло починає рухатися зі швидкістю, близькою до світлової.
Таким чином, маємо універсальну базу для аналізу мовної матерії, що дає нам можливість виходу на
простішу формально-логічну модель мови. "Гідністю моделі вважається те, що її пояснювальні функції
базуються на принципі простоти [6] і красоти. Вважаємо, що дана модель є універсальним і найпростішим принципом структурно-логічної координації одиниць мови на всіх її рівнях; "...правило, що
використовують без обмежень, ми вважаємо більш загальним, а отже, і більш простим..." [7: 20].
Якщо розподілити структурні елементи мови відповідно до схеми логічного квадрата, ми отримаємо:
склад
звук

слово
речення
словосполучення

Розглянемо логічні відношення між ними. Склад і словосполучення знаходяться в суперечливих
відношеннях: чим більшу активність, "об'єм" має складовий "початок" у мові, тим меншою є активність
"початку" словосполучення і навпаки. Чим більше виражено звуковий (сонорний) "початок", що
спостерігається головним чином на рівні примітивних прамов, коли "вимова будь-якого слова
спричиняла голосний звук" [8 : 22], тим менш розвинутою є морфологічна структура слова, "в якій
максимально ясно з'ясовується його специфіка як одиниці мови" [9 : 523]. Слову при цьому не властиво
мати складну афіксальну структуру, його суттєва особливість нівелюється. Речення відіграє роль
інтегрального початку і перебуває в суперечливих відношеннях з кожним із вказаних елементів.
Наприклад, чим більш розвиненим є словесний "початок", тим менш розвинене речення. І навпаки, коли
розвинута структура синтаксису, що має суворо однозначні побудови, слово збіднюється, втрачає свою
афіксальну "одежу". Необхідно відзначити й інші логічні зв'язки: чим більш розвиненим є протиріччя
між звуком і словом, тим менш воно проявляється у відношеннях між складом і словосполученням, і
навпаки.
Таким чином, ми отримали універсальну системну модель мови. "Системнотвірним фактором"
(формулювання якого є "обов'язковим положенням для всіх видів системного підходу" [10 : 58] даної
моделі є відношення в системі логічного квадрата, а ці відношення заломлюють загальну властивість
світу, дуалізм, що є однією з характерних особливостей буття [4 : 167]. Якщо говорити про мову в
цілому, можна стверджувати, що її структура дуалістична у своєму суттєвому членуванні на речовину
(змістовий бік) і поле. Речовинні властивості мови знаходять своє відображення в мовленні,
парадигматиці, синтетичності (синкретичності), а польові – в мові як системі знаків, синтагматиці,
аналітичності.
Мова як система (мова + акт мовлення) складається із структур "...двох рівнів: горизонтальної і
вертикальної. Горизонтальна структура відображає специфічний взаємозв'язок елементів системи,
вертикальна – зв'язок елементів з джерелом свого існування..." [11 : 71]. Відношення між мовою і
мовленням суперечливі: мовлення намагається "розхитати" знаковий лад мови (як знакової системи),
мова – "загнуздати" мовлення, формалізуючи його. Інша грань їх відношень виражається в схемі: код –
текст. Чим більше одиниць коду, тим коротшим є текст, і навпаки [12 : 143–144]. Ще одна грань їх
відношень знаходить своє вираження у двох протилежних тенденціях мови [13 : 34]: мовленнєвої
тенденції до більшої артикуляційної ефективності (принцип найменшого артикуляційного зусилля), що
відображає властивість речовинної цілісності мовлення, і мовної тенденції до більшої лексичної
розпізнавальності, що відображає властивість польової координації елементів мови як системи знаків. Ці
тенденції відбивають дві наріжні властивості не тільки органічного світу, але й мови – сутності (що має
речовинні характеристики) й мінливості (що має польові характеристики) [14 : 313-315].
Розглянуті логічні відношення знаходять своє переломлення в аксіоматиці мови, її постулатах, які
вперше були сформульовані Ф.де Соссюром [15]. Сучасний рівень розвитку мовознавства дає
можливість поглибити і розширити розуміння аксіоматичної сутності мови [16 : 254-267]. Проте поданий
нами метод аналізу дозволяє нам упорядкувати аксіоми мови, наповнити їх діалектичним змістом. Якщо
згрупувати основні положення (поняття) мовної аксіоматики за формально-логічною ознакою, ми
отримаємо:
Форма
Зміст
Синтагматика
Контраст
Відмінність
Діахронія
Довільність
Знак

Парадигматика
Опозиція
Тотожність
Синхронія
Мимовільність
Предмет
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Чим сильніший контраст у синтагматиці (у відношеннях між складом і словом, а також між звуком і
словосполученням), тим слабший контраст у парадигматиці (у відношеннях між складом і звуком, а
також між словом і словосполученням), і навпаки. Чим сильніша відмінність у синтагматиці, тим
слабшою є тотожність у парадигматиці, й навпаки. Тобто чим більше звук наближений до складу за
своєю якістю, тим склад менше контрастує зі словом (що спостерігається на рівні дифтонгів і трифтонгів
в англійській мові). Чим сильніше виявляється опозиція в синхронічному аспекті, тим слабший контраст
в діахронічному аспекті, і навпаки: "чим більш древньою є фонологічна опозиція... тим менша її участь у
словотворенні..." [16 : 262]. Тобто опозиційні відношення в мові стійкіші за контрастні. Чим сильніше
проявляється довільність у плані синхронії, тим більш слабшою є довільність у плані діахронії, і навпаки.
Це положення відображає одну із закономірностей розвитку мови (як в онто-, так і в філогенезі):
звуконаслідувальні (мимовільні) елементи у мові дітей молодшого віку все більше формалізуються
(стають довільними) під час дорослішання [17 : 169]. Чим більш довільними є відношення між
предметом (денотатом) і знаком, тим менш довільні відношення між даним знаком і знаками (у знаковій
системі). Чим більш наближений знак до предмета (чим більше знак є мимовільним), тим доцільніше
відношення у знаковій системі між знаками, яка таким чином руйнується і з другої сигнальної системи (2
СС) перетворюється в першу (1 СС). При "злитті" знака і предмета 2 СС зникає.
Таким чином, мова має п'ятикомпонентну структуру, її п'ятий компонент – речення – є інтегруючим
рівнем, на основі і в середовищі якого всі інші елементи (рівні) мови отримують своє втілення.
Виходячи з вищенаведеної моделі мови, можна сказати, що існують п'ять основних груп мов, кожна із
яких тяжіє до одного з п'яти елементів (рівнів). Беручи до уваги те, що п'ятий рівень (речення) як
консолідуючий знаходить своє втілення в будь-якій мові, а інші чотири рівні можуть отримувати
реалізацію в мові з тим чи іншим ступенем повноти, можна побудувати класифікацію мов, яка
узгоджується з класифікацією, розробленою В. Гумбольдтом і В. Скаличкою [18]: 1. Звук + речення =
ізольовані мови. 2. Склад + речення = аглютинативні мови. 3. Слово + речення = флективні мови. 4.
Словосполучення + речення = інтрафлективні мови. 5. Речення + речення = інкорпоруючі мови.
Для того, щоб проілюструвати можливості нашого методу, розглянемо декілька проблемних питань
лінгвістики, зокрема, типологію частин мови. Ця проблема є однією з найважливіших у мовознавстві.
"Питання про частини мови постає і, так чи інакше, вирішується при описі граматики будь-якої мови і,
безсумнівно, має загальнолінгвістичну цінність"[19 : 3]. Термін "частини мови" традиційно вживається
щодо найбільш великих і суттєвих класів слів у мові" [20 : 202]. Слово займає центральне місце у
еволюційній ієрархії рівнів мови: звук – склад – слово – словосполучення – речення. Як бачимо, слово
знаходиться у двох типах відношень. 1. У відношенні з зовнішнім середовищем, світом, суспільством, на
основі якого воно набуває змісту, значення, суті. Цей аспект слова можна назвати семантичним. 2. У
відношенні із внутрішнім середовищем мови, на основі якого слово набуває форму. Це відношення
двояке. По-перше, це відношення слова зі структурними елементами мови, в які воно входить як
будівельний матеріал (зі словосполученням і реченням). Це синтаксичний (дистрибутивний),
синтагматичний аспект слова. По-друге, це відношення слова зі структурними елементам мови, які
входять до складу слова як будівельні елементи (із звуком і складом). Такі відношення відображають
морфологічний (парадигматичний) аспект слова.
Таким чином, можна виділити три підходи до розв’язання проблеми типологізації частин мови:
семантичний, синтаксичний, морфологічний. Існує ще один підхід, який об'єднує три типологічні
критерії. Це граматико-психологічний (психолінгвістичний) підхід, запропонований Л.В. Щербою у
відомій статті "Про частини мови в російській мові". Семантичний аспект слова розкривається у
структурній схемі логічної координації форм і видів матерії:
Іменник
Дієслово
Допоміжні частини мови
Прикметник
Прислівник

В іменнику переважають речовинні властивості, в дієслові – польові. Прислівник співвідноситься з
рухом, відповідаючи на питання "як?", відображає процесуальний бік реальності. Прикметник відповідає
часу, тому що окреслює ознаки предмета, які через загальну властивість матерії – руху – непостійні,
градуйовані, мінливі. Інші частини мови, як і простір, що має властивість бути загальним
консолідатором, можуть мати ознаки інших частин мови: дієприкметник – прикметника, дієприслівник –
прикметника, категорія стану – дієслова, займенник – іменника. Зрозуміло, що ці співвідношення умовні
і можуть варіюватися. Частки, вигуки, прийменники, сполучники та ін. найбільш повно співвідносяться з
просторовим аспектом дійсності, тому що в тією або іншою мірою можуть взаємодіяти з усіма частинами
мови, безпосередньо не відповідаючи жодній з них. Синтаксичний аспект слова розкривається в схемі:
Підмет

Присудок
Додаток
Означення
Обставина
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Морфологічний аспект слова осягається за допомогою аналізу його структурних елементів – звука і
складу. Спроба такого аналізу була розпочата М.Я. Марром.
Мовам першого і другого типу (за класифікацією В. Гумбольдта), в яких внутрішня будова слова
реалізується на основі звуків і складів, властивий синтаксичний спосіб класифікації за частинами мови.
Мовам центрального (флективного) типу властиві як синтаксичний, так і морфологічний способи. Мовам
четвертого і п'ятого типу, в яких внутрішня будова слова реалізується на основі словосполучення і
речення, властивий морфологічний спосіб класифікації.
Отже, розглянутий метод аналізу мовних явищ виявляє універсальні риси, оскільки базується на
концепції універсальної моделі буття, що постає універсальним структурно-логічним підґрунтям
Всесвіту.
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Вознюк А.В. Универсальный структурно-логичный метод анализа языковой материи.
Представленный метод анализа языковых явлений обнаруживает универсальные черты, поскольку
основывается на концепции универсальной модели бытия, которая является универсальным
структурно-логичной подоплекой Вселенной.
Voznyuk A.V. Universal Structural and Logical Method of the Language Matter Analysis.
The represented method of the analysis of language phenomena reveals universal features, since it is based on
the concept of the universal model of the being which is a universal structural and logical background of the
Universe.
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ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАГАТОЗНАЧНОСТІ
Традиційно багатозначність термінів розглядається як негативне явище в термінології. Однак
багатозначність термінів англійського літературознавства, з погляду авторки, є природною
властивістю цих термінів, що може проявлятися у вигляді семантичної варіативності й у вигляді
полісемії і зумовлена характером англійського літературознавства як царини філології.
У сучасному термінознавстві можна виділити три точки зору на багатозначність терміна:
1) Р.А. Будагов, Д.С. Лотте вважають полісемію термінів негативним явищем, багатозначні слова
варто усувати з термінології [1; 2];
2) полісемія має місце і виправдана в термінології, тому що термін – це насамперед слово, і йому
природно притаманна багатозначність (В.П. Даніленко [3] та ін.);
3) А.И. Моісєєв, О.С. Прозоров, Л.Л. Кутіна визнають багатозначні слова в термінології. Однозначність терміна – лише тенденція й ідеал [4; 5; 6].
М.А. Шуригін [7], В.І. Прач [8], А.Г. Матюшенко [9], І.І. Міхіна [10], Ю.В. Палієвская [11], В.І. Сіфоров [12], П.В. Джандоєва [13] і ін. відзначають поширеність полісемії в термінологіях філологічної й
інших гуманітарних і технічних наук. Серед них особливо відзначається багатозначність термінології
літературознавства.
Цікаво відзначити, що вживання самого терміна "полісемія" може бути прикладом
багатозначності терміна. Так, Ф. Рігз у роботі, присвяченій термінологіям гуманітарних наук, позначає
цим терміном явище семантичної номінації, а терміни семантичного утворення, з його погляду, - це
'неологізми': "На жаль, безліч значень слів, що придбали особливе значення в суспільних науках" тобто стали термінами цих наук – "обумовлено не тільки науковими дослідженнями, проведеними в цих
галузях, але і роботами журналістів, політиків та інших авторів, що пишуть загальнолітературною
мовою та часто запозичають слова технічних стилів у загальнолітературну мову. Тим самим ці слова
одержують нові значення, часто неясно описані і постачені емоційними, нерідко пейоративними,
конотаціями.."[14:198] (переклад наш – Т.В.). Примітно, що причину полісемії Ф. Рігз вбачає в
прагматичній установці термінологій соціальних наук. Думка про релевантність прагматичного аспекту у
термінології філософії висловлює В.В.Турчин: ''Становлення термінології філософії немислиме без науки
прагматики, де термін виступає специфічним інструментом-ідентифікатором науково-соціальної пам'яті
людства" [15].
На нашу думку, описана ситуація найбільш яскраво виявляється в літературознавчих
терміносистемах, коли не тільки 'технічні' слова, у даному випадку літературознавчі терміни,
проникають у загальнолітературну мову, але і загальновживані слова стають природною приналежністю
'технічної' мови, тобто термінології, оскільки досліджуваний предмет – художня література – у відомому
змісті і є загальнолітературною мовою.
Метою роботи є виявлення особливостей багатозначності термінів англійського
літературознавства і тенденцій її розвитку, а також встановлення факторів, що її зумовлюють у цій
терміносистемі.
Відповідно до цієї мети були поставлені такі задачі:
1) вивчення семантичної структури термінів англійського літературознавства в різних
англомовних літературознавчих словниках;
2) розкриття прагматичних особливостей англійського літературознавчого терміна в контексті
еволюційного розвитку літературознавчих шкіл, поглядів і тенденцій.
Матеріалом дослідження слугували 1155 монолексемних термінів англійського літературознавства.
Англо-американські літературознавчі словники, опубліковані в 70-80-90 роки минулого сторіччя,
використовувалися як джерело матеріалу.
Як показує вивчення семантичної структури термінів англійського літературознавства в спеціальних
словниках, багатозначність цієї термінології може виявлятися двояко, тобто у вигляді семантичної
варіативності й у вигляді полісемії. Ілюстрацією семантичної варіативності термінів англійського
літературознавства є трактування терміна allegory (алегорія) у визначеннях різних словників. 3
одного боку, це 'a story or visual image with a second distinct meaning partially hidden behind its literal or
visible meaning' [16] 'оповідання або візуальне зображення з іншим чітким значенням, яке є частково
схованим за буквальним або візуальним значенням - тобто ця термінологічна одиниця (ТО) є терміном,
що позначає одну з літературних форм. З іншого боку, це 'а description of one thing under the guise of
another suggestively similar...' [17] 'опис однієї речі під прикриттям другої', що означає, що мова
йде вже не про літературну форму, а про процес. З третього боку, це "a form of narration that functions
© Волкова Т.Я., 2004
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as a trope, lying somewhere between personification and metaphor..."[18]. "Форма оповіді, що функціонує
як троп і знаходиться десь між уособленням і метафорою…". У подібних випадках має місце реалізація
різних ЛСВ терміна, зафіксованих у різних термінологічних словниках, при цьому кожний з цих
варіантів має право на існування, оскільки позначає більш тонкі понятійні відтінки, що відбивають
процес розвитку самої науки - літературознавства.
Таким чином, під семантичною варіативністю ми розуміємо різне тлумачення значення тих самих
термінів авторами різних літературознавчих словників.
З іншого боку, англійський літературознавчий термін може бути багатозначним у межах одного
лексикографічного джерела. Такий прояв багатозначності в даній роботі вважається полісемією.
Наприклад, ТО elegy (елегія) - це "an elaborately formal lyric poem lamenting the death of a friend or public
figure, or reflecting seriously on a solemn subject..." [16] "ліричний вірш точно регламентованої форми, в
якому оплакується смерть друга або громадського діяча або який містить серйозні міркування на
якусь урочисту тему"'. Як випливає з цього визначення, elegy -,це літературна форма, що має
визначений, установлений законами жанру зміст. Однак, як відзначається у цьому ж словнику, у більш
ранній період, у період античності, термін elegy відносився до віршованого розміру, а не до змісту
поетичного твору [16].
Таким чином, під полісемією ми розуміємо наявність декількох ЛСВ терміна в одному й тому ж
літературознавчому словнику.
У ряді випадків колишні значення термінів можуть функціонувати поряд з новими. Наприклад,
ambiguity (багатозначність, двозначність), зберігаючи своє основне значення 'багатозначності' у
терміносистемі англійського літературознавства ('openness to different interpretatiоns' [16], у школі Нової
критики стає одним із ключових термінів після публікації роботи У. Семпсона 'Seven Types of Ambiguity'
(1930), у якій він розглядає багатозначність як основний критерій художньої цінності літературного
твору і виділяє сім типів багатозначності [19]. При цьому 'нове' термінологічне значення ambiguity
функціонує поряд із 'старим'. Одним з наслідків такого 'нашарування' різних термінологічних парадигм є
розвиток полісемії літературознавчих термінів.
Ця особливість літературознавчої лексики добре простежується на прикладі терміна pageant. Саме
раннє зафіксоване значення його - 'сцена для п'єси' ('scene of a play' [20], потім цим словом
починають позначати 'a wagon used as a mobile stage on which were performed mystery plays and related
dramas in the Middle Ages...' ('віз, що використовувався як пересувна сцена, на якій ставили містерії та
подібні драми в Середні Віки'). За асоціацією (метонімічний перенос) цим же терміном стали позначати
п'єсу, що ставиться на цій сцені, а пізніше, також на основі метонімічного переносу, 'а public procession
displaying tableaux and costumes appropriate to the commemoration of some historical event or tradition
sometimes involving short dramatic scenes' (16) ('привселюдні процесії, в яких виставлялися живі
картини і костюми, що відповідали якійсь історичній події або традиції, іноді ставилися короткі
драматичні епізоди'). В остаточному підсумку утворюється багатозначний термін з чотирма ЛСВ.
Нерідко семантична варіативність англійських літературознавчих термінів, відбита в їхній,
семантизації в різних термінографічних джерелах, сполучається з полісемією. Наприклад, значення
терміну antithesis (антитеза), зареєстрованого в словнику американського видання, включає три ЛСВ
(порівн. Antithesis: ‘(1) A direct contrast or opposition. (2) The second phase of dialectical argument, which
considers the opposition - the three steps being thesis, antithesis, synthesis. (3) A rhetorical figure sharply
contrasting ideas in balanced parallel making this movement’ [21]. У той же час, у словнику поетичних
термінів британського видання [18] ця одиниця термінологічної номінації моносемічна (порівн.
Antithesis: "a rhetorical figure that juxtaposes grammatical constructions so that a balance of tensions is
achieved" [18]. Очевидно, у першому випадку виникнення полісемії відбиває розвиток самого поняття
антитези в англійському літературознавстві, оскільки розрив між реєстрацією моносемічної і полісемічної
одиниць номінації складає близько ЗО років - період, достатній для зміни розвитку значення лексичної
одиниці. В другому випадку британський словник дає більш вузьке, спеціалізоване значення
термінологічної одиниці, яке, по суті, збігається з третім значенням американського словника [21], у
якому вона функціонує в термінологічному полі віршування як визначеної підсистеми в системі
англійського літературознавства.
Як показує матеріал дослідження, термінологічна лексика інших гуманітарних предметних
галузей природно вростає в термінологію англійського літературознавства, у якій ми знаходимо
терміни лінгвістики, філософії, естетики, логіки, мистецтвознавства, психології, друкарства й ін.
Наприклад. ТО catharsis ( к ат арс ис ) і ТО catastrophe (розв'язка), з одного боку, є термінами естетики, - з
іншого боку, виступають повноправними членами системи англійських літературознавчих термінів. У
цьому випадку ми маємо справу з так званим 'нашаруванням' термінологічних парадигм у
літературознавстві [22]: терміни catharsis і catastrophe з'явилися в IV столітті до нашої ери в 'Поетиці'
Аристотеля, коли літературознавство й естетика складали єдине ціле. У процесі диференціації
гуманітарних наук ці одиниці номінації стали частиною відразу декількох терміносистем
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(літературознавство, естетика, медицина), одночасно входячи в шар лексики загальнолітературної мови.
Так, якщо в медицині catharsis означає 'purification, purgation, cleansing, specifically of the bowels...'
(‘очищення, звільнення від зайвого, зокрема, кишечника...'), то в розумінні Аристотеля стосовно трагедії
це поняття видозмінюється і стає зв'язаним з 'incidents arousing pity and terror to achieve a catharsis of these
emotions' ('випадки, що викликають жаль і жах з метою досягнення катарсису цих емоцій'). З погляду
авторів словника FHHL, на базі цього останнього значення розвиваються нові: 'a discovery that pity and
terror destroy, and thus should be disciplined' ('відкриття, що жаль і жах руйнують, і тому потрібно їх
дисціплінувати') і 'a detached pity and an involved terror' ('байдуже співчуття й жах, що виникає'), від
якого, у свою чергу, розвивається чисто літературознавче значення: 'a vicarious experience that unloads
pity and terror on the hero as scapegoat' ('сильне переживання, при якому жаль і жах зливаються на героя
як на козла відбування') [21].
Отже, (раннє значення catharsis відноситься до медицини, наступні - до філософії й естетики, і лише
останнє - безпосередньо до літературознавства. У загальнолітературній мові головне номінативне
значення catharsis пов’язане з медициною: 'purgation' ('очищення'), і єдине похідне значення пов’язане
з уживанням цього слова в 'Поетиці' Аристотеля: 'Purification of the emotions by vicarious experience, as
through the drama' [23]. ('очищення емоцій через сильне переживання, як у драмі'). Очевидно,
семантичні відносини між catharsis як термінологічною одиницею англійського літературознавства
й одиницею терміносистеми естетики можна вважати відносинами полісемії, оскільки семантична
близькість приведених ЛСВ очевидна. Як показує аналіз матеріалу дослідження, такий характер
відносин у переважній більшості випадків, коли мова йде про терміни родинних і суміжних з
літературознавством предметних областей. Іншими словами, терміни родинних і суміжних з англійським
літературознавством предметних областей являють собою ЛСВ значень цих термінів у відповідних
терміносистемах.
У результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки.
1. Багатозначність є характерною ознакою термінів англійського літературознавства. В цій
терміносистемі виявляється тенденція до подальшого розвитку багатозначності, яка виявляється
подвійно: у вигляді семантичної варіативності й у вигляді полісемії,
2. Багатозначність термінів англійського літературознавства зумовлена двома факторами: 1)
об'єктивним - інтенсивним розвитком англійського літературознавства як царини філології, формуванням
численних його відгалужень, у яких нерідко використовуються відомі терміни, яким приписуються
нові значення в рамках нової термінологічної підсистеми; 2) суб'єктивним, тобто прагматичним
фактором - індивідуальними науковими перевагами того чи іншого терміна літературознавцями авторами термінологічних літературознавчих словників.
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Волкова Т.Я. Лингвистические аспекты терминологической многозначности.
Традиционно многозначность терминов рассматривалась как отрицательное явление в терминологии.
В то же время, многозначность терминов английского литературоведения представляется автором
данной статьи как естественное свойство этих терминов, которое может проявляться как в виде
семантической вариативности, так и в виде полисемии и обусловлено характером английского
литературоведения как области филологии.
Volkova T.Ya. Lingvistic Aspects of Terminologikal Polysemanticism.
Traditionally, polysemanticism of terms has been regarded as a negative phenomenon in terminology. However,
the author of this paper sees the polysemanticism of English literary criticism terms as their natural feature
which can be manifested both in the form of semantic variativity and in the form of polysemy and is brought
about by the specific nature of English literary criticism as a branch of philology.
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ПОЛІСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
У статті зроблено огляд лексикографічних праць, присвячених поліському наріччю.
Полісся як архаїчна зона здавна приваблювало до себе учених різних галузей, зокрема археологів,
етнографів, фольклористів, а особливо мовознавців.
Мета нашого дослідження – здійснити систематизований огляд лексикографічних праць, які
представляють різні матеріали з території поліського наріччя.
Актуальність статті зумовлена тим, що Полісся як унікальна діалектна зона до сьогодні є
неоціненним джерелом для мовознавців у цілому та лексикографів зокрема, а досі не здійснено
систематизований опис лексикографічних праць різних рівнів важливості, у яких зафіксовано мовні
перлини поліського регіону.
Проблеми лексикографії здавна були в полі зору вчених. Про це, зокрема, свідчить випуск ряду
праць, у яких узагальнено предсталено огляд лексикографічної продукції України. Так, в "Історії
української лексикографії" П.Горецького представлена історія української лексикографії з к. ХVІ ст. до
1957 року, але діалектним словникам увага тут не приділена [1]; В. Німчук у монографії
"Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською" детально проаналізував
початки лексикографії періоду Київської Русі [2]. Варто відзначити фундаментальне дослідження
Т. Кульчицької "Українська лексикографія ХІІІ-ХХ ст. Бібліографічний покажчик", що складається з
трьох розділів (І. Словники української мови. ІІ. Рукописні словники. ІІІ. Праці з теорії та історії
лексикографії), у кожному з яких представлено систематизований матеріал з різних галузей науки, в
тому числі і з діалектології, хоча названо зовсім незначну кількість лексикографічних праць (13 позицій),
які стосуються поліського наріччя [3].
Про важливість лексикографічних досліджень як української літературної, так і діалектної мови
свідчить той факт, що особливо останнім часом з’явилося багато діалектних словників.
Оскільки Полісся – це регіон, який територіально належить не тільки Україні, а й Білорусі та Росії, то
в своєму дослідженні ми не можемо обминути лексикографічні праці мовознавців цих країн, якщо вони
стосуються Полісся.
Укладання регіональних діалектних словників різного типу є дуже важливим, оскільки на їх основі
можна буде укласти повний діалектний словник Полісся. Кожне почуте слово варте уваги діалектолога.
Але ще більшої цінності набуває воно в лексикографічній праці, якою може користуватися велика
кількість людей. Так, ще в 1956 році відбулася Дев’ята республіканська діалектологічна нарада, яка була
присвячена вивченню діалектної лексики в цілому та питанням укладання діалектних словників зокрема.
Після неї зріс інтерес до вивчення саме лексичних особливостей українських говорів. У цей час було
розроблено ряд програм для збирання діалектного матеріалу, які значно полегшили роботу діалектологів.
Але, на жаль, до початку 60-х років ХХ ст. не з’явилося жодної лексикографічної праці, яка була б
присвячена території Полісся, крім незначних за обсягом "Словника специфічної лексики села Мусіївки
Житомирської області" (укладач Л. Паламарчук) [4] і Матеріалів до словника української мови "До
особливостей місцевої говірки північно-західних районів Сумської області" (автор І. Приймак) [5]. Та
вже 60-і роки ХХ ст. позначені виходом у науковий обіг лексикографічних праць П. Лисенка "Словник
діалектної лексики середьного і східного Полісся" та "Словарь диалектной лексики северной
Житомирщины" [6], у яких представлено матеріал живого народного мовлення того періоду, та
"Матеріалів до словника діалектної лексики Сумщини" (упорядник С. Дорошенко) [7].
У збірнику матеріалів для поліського діалектного словника "Лексика Полесья" представлено
діалектну лексику з Дрогичинського Полісся Ф. Климчука, діалектну лексику поліського села Листвин
М. Никончука, поліську землеробську термінологію Л. Вигонної, поліські назви одягу та взуття
А. Соколовської, назв їжі Г. Вешторт, поліські назви птахів М. Никончука та ін. [3 : 184-185].
У 70-і роки ХХ ст. П. Лисенко продовжує роботу в царині поліської діалектної лексикографії,
публікуючи регіональний словник диференційного типу "Словник поліських говорів", який є першою
спробою широко представити лексику двох говіркових масивів – середньополіських і східнополіськтих
говірок українського мовного ареалу. У цьому лексиконі відбита діалектна лексика, зібрана автором у
1947-1963 рр. До словника увійшли специфічні слова, не вживані в літературній мові, запозичені з інших
слов’янських мов, давні, праслов’янського періоду слова, семантичні діалектизми (слова, які в
літературній мові мають інше значення), слова, які відрізняються граматично, словотвірно, фонетично
від літературної мови, діалектні фразеологізми та ін. [8].
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У лексикографічній праці Л.Шаталової "Беларускае дыялектнае слова" представлена лексика, зібрана
автором упродовж довгого часу з різних регіонів Білорусі, у тому числі й Полісся, яка відрізняється
фонетично, словотвірно, акцентно чи семантично від літературної [9].
Коротко зроблено огляд поліської лексикографії за 80-і роки ХХ ст. М.І.Толстим у передмові до
збірника "Славянский и балканский фольклор". Учений поряд з іншими відзначив праці М.Никончука –
індекси з сільськогосподарської і народнотранспортної лексики, які репрезентують матеріал, зібраний у
465 н.п. [10].
Важливим етапом у розвитку поліської лексикографії був випуск 5-томного Турівського словника, у
якому уміщено лексику Мозирського Полісся Білорусі, що складає діалектну лексичну основу говірки
[11]; Словника білоруських говорів, у якому представлено матеріал із семи населених пунктів Брестчини
[12]; діалектного словника Брестчини, який уміщує лексеми, що відсутні в білоруській літературній мові
та в інших діалектах, переважно назви предметів повсякденного побуту жителів Брестської області,
назви різних дій, пов’язаних з діяльністю людей, оцінні назви особи, відзначені в словнику і запозичення
з польської мови, відсутні слова із зменшено-пестливим значенням; у цьому словнику представлено
переважно народні слова, хоча наявні також і слова з літературної мови, якщо вони маають відмінності у
фонетичному оформленні [13]; Словника Лоєвщини Т. Янкової, у якому представлено матеріал з
невеликої території, розташованої в міжріччі Нижньої Прип’яті та Дніпра на північ від Чорнобиля, який
М. Толстой назвав філологічним пам’ятником багатостраждальному населенню, яке втратило рідні
домівки, бо є жертвами чорнобильської катастрофи; у словнику представлена різноманітна за своїм
значенням лексика: назви предметів ужитку, назви їжі, одягу, взуття, назви живої та неживої природи,
сільськогосподарські терміни та ін.; багато місця займають назви дій, станів, якостей, властивостей і
ознак предметів [14].
Словник "Народная лексіка Гомельшчыны" (під редакцією В. Аніченка) являє собою лексикографічну
працю комбінованого типу, укладену на основі фольклорних матеріалів, записаних на території
Гомельщини у ХХ столітті, а також творів білоруських письменників, які є вихідцями з цього регіону. У
словнику наведено багато прикладів переважно з творів письменників, а кількість прикладів з фольклору
є незначною, що спонукає до детального вивчення цієї території в галузі діалектології [15].
Цінними для мовознавців, а особливо для діалектологів є випуск кількох видань "З народнага
слоўніка", "Народнае слова", "Сучаснае народнае слова", "Народная лексіка" та ін., у яких запропоновано
словники народного мовлення сіл Мозирщини, Брестчини, Гомельщини та інших регіонів білоруського
Полісся, хоча найбільше поліська діалектна лексика представлена в останньому збірнику "Жывое
народнае слова" [16].
Скромний, але цінний внесок в українську діалектологію цього періоду зробив М. Корзонюк, який
зібрав діалектний матеріал для словника західноволинських говірок з території Волинського Надбужжя,
тобто в південно-західному Поліссі [17].
У збірнику "Поліська дома" представлено "Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся"
Г. Аркушина, матеріали якого пізніше увійшли до двохтомного "Словника говорів Західного Полісся",
що є фундаментальною працею, присвяченою цьому унікальному діалектному регіону [18]. Варто
відзначити незначну за обсягом, але цінну лексикографічну працю І. Веремійчика, у якій представлено
сільськогосподарську, побутову та ремісничу лексику Волині, яка з розвитком суспільства, змінами в
матеріальній культурі та побуті населення набуває все більшого значення і ваги в діалектології [19].
Останньою лексикографічною працею, присвяченою північноукраїнському наріччю, є регіональний
тематичний "Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок" Г.Гримашевич, у
якому представлено більше 2 тисяч назв одягу та взуття переважно з території, яка останнім часом зазнає
міграційних змін, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, тому збереження переважно давніх назв на позначення
зникаючих, а то й зниклих реалій є особливо важливим [20].
Отже, поліська лексикографія останнім часом набула чималої ваги, що, очевидно, зумовлено
зростанням інтересу до діалектології взагалі та поліської зокрема, крім того, ця територія є архаїчною,
зберегла багато давніх мовних рис, а сьогодні ще й є потерпілою від аварії на ЧАЕС. Тому подальший
розвиток поліської лексикографії повинен стати одним з основних завдань діалектології, бо значна
частина поліського мовного континууму уже перстала існувати як цілість, а це збільшує цінність
кожного зафіксованого поліського слова.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СТОРІНОК СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТІВ
Статтю присвячено виявленню та опису функціональних особливостей англомовних електронних
наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. Приділено увагу особливостям
функціонування констатацій, тверджень та припущень в електронних текстах досліджуваного типу.
Бурхливий розвиток засобів та видів комунікації на рубежі XX та XXI ст., поява комп’ютерного
середовища – Всесвітньої мережі Інтернет – викликали появу нових засобів спілкування та інформації.
Одним з найпопулярніших та найзручніших у користуванні інформаційних засобів є вебсайт (web site)
Всесвітньої павутини (World Wide Web – WWW). Кожний з таких вебсайтів має так звану персональну
сторінку (home page). На таких персональних Інтернет-сторінках з’явився і набув величезного поширення
новий різновид писемного тексту – електронний текст.
Електронний текст як новий текстовий об’єкт підлягає глибокому лінгвістичному дослідженню. Як
наслідок дедалі частіше з’являються праці, в яких досліджуються Інтернет-дискурс, а також тексти, за
допомогою яких здійснюється збирання, аналіз, зберігання та передавання інформації в сучасних засобах
масової комунікації, зокрема у Всесвітній мережі Інтернет [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Сучасні лінгвісти, створюючи власні Інтернет-сторінки і вміщуючи на них електронні тексти,
передають певну наукову інформацію, що сприяє її подальшому поширенню серед своїх колег.
Поширення наукової інформації у Всесвітній мережі Інтернет, що є найсучаснішим засобом масової
комунікації, відбувається за допомогою як власне англомовних електронних наукових текстів, так і
англомовних електронних текстів анотацій наукових текстів. Такі англомовні електронні тексти,
розташовуючись на персональних Інтернет-сторінках сучасних лінгвістів, належать до електронних
текстів наукового блоку Інтернет-сторінок досліджуваного типу.
Серед електронних текстів наукового блоку персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів у цій
статті ми аналізуватимемо лише власне англомовні електронні наукові тексти.
За мету у статті поставлено завдання виявити та описати функціональні особливості електронних
текстів досліджуваного типу.
Аналіз персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів показав, що велику питому вагу
англомовних електронних текстів наукового блоку, розташованих на цих Інтернет-сторінках, складають
саме власне електронні наукові тексти. Такі тексти містять у собі констатацію певних наукових фактів.
Констатації в цілому існують для того, щоб передати адресатові встановлені знання з того чи іншого
питання науки. Істинність таких знань зазвичай визнана всіма. Саме тому констатації, що передають
знання такого виду, наділяються певною фактологічною силою впливу [10: 80]
Передавання в англомовних електронних наукових текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів, загальновизнаності наукових відомостей відбувається у мовному плані за допомогою таких
виразів: … is (are) well known; there is (are) the well-known fact(s) that…; increasingly known as…;
…has long been known to be…; it has been known for many years that…; is (are) known to show…; … is
(are) (not) thought to have taken place;…is(are) considered…; one of the widely accepted conclusions is
that… (The genitive we are discounting here since, as it is well known, exists almost nowhere in the dialects or
in the colloquial forms of the language closest to the dialects (http://www.siu.edu/cwis/
departments/cola/ling/glen_hpg/dative.html); The merging of cases is not thought to have taken place
independently in America (http://www.siu.edu/cwis/departments/cola/ling/glen_hpg/dative.html); It was
somewhat surprising to me to find that the "subjectivity" characteristic of middle class speakers is considered a
positive quality by therapeutically oriented writers, and people who do not report their emotions in narratives of
bereavement, for example, are considered to be suffering from an impairment of normal and desirable abilities
(http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/sfs.html)).
На базі проаналізованих англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок
сучасних лінгвістів робимо висновок про те, що констатації, які містяться в таких електронних текстах,
апелюють до інтелекту адресата-спеціаліста.
Констатації є найхарактернішими для такої структурно-композиційної ланки англомовних
електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів як вступ.
Розглянемо уривок з англомовного електронного тексту наукового блоку персональної Інтернетсторінки професора Каліфорнійського університету Джеффрі Елмена (http://crl.ucsd.edu/~elman/Papers/
dynamics/dynamics.html).
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Language as a dynamical system
Introduction
Despite considerable diversity among theories about how humans process language, there are a number of
fundamental assumptions which are shared by most such theories. This consensus extends to the very basic
question about what counts as a cognitive process. So although many cognitive scientists are fond of referring to
the brain as a 'mental organ' (e.g., Chomsky, 1975) – implying a similarity to other organs such as the liver or
kidneys--it is also assumed that the brain is an organ with special properties which set it apart. Brains 'carry out
computation' (it is argued); they ' entertain propositions'; and they 'support representations'. Brains may be
organs, but they are very different than the other organs found in the body.
Obviously, there are substantial differences between brains and kidneys, just as there are between kidneys
and hearts and the skin. It would be silly to minimize these differences. On the other hand, a cautionary note is
also in order. The domains over which the various organs operate are quite different, but their common
biological substrate is quite similar. The brain is indeed quite remarkable, and does some things which are very
similar to human-made symbol processors; but there are also profound differences between the brain and digital
symbol processors, and attempts to ignore these on grounds of simplification or abstraction run the risk of
fundamentally misunderstanding the nature of neural computation (Churchland & Sejnowski, 1992). In a larger
sense, I raise the more general warning that (as Ed Hutchins has suggested) ''cognition may not be what we
think it is''. Among other things, I will suggest in this chapter that language (and cognition in general) may be
more usefully understood as the behavior of a dynamical system. I believe this is a view which both
acknowledges the similarity of the brain to other bodily organs and respects the evolutionary history of the
nervous system, while also acknowledging the very remarkable properties possessed by the brain…
The remainder of this chapter is organized as follows. In order to make clear how the dynamical approach
(instantiated concretely here as a connectionist network) differs from the standard approach, I begin by
summarizing some of the central characteristics of the traditional approach to language processing. Then I shall
describe a connectionist model which embodies different operating principles from the classical approach to
symbolic computation. The results of several simulations using that architecture are presented and discussed.
Finally, I will discuss some of the results which may be yielded by this perspective.
Як бачимо, наведений уривок з англомовного електронного тексту наукового блоку є вступом до
наукової статті, написаної Джеффрі Елменом. Відзначимо, що аналізований уривок містить у собі ряд
констатацій. Зокрема, автор підкреслює факт наявності певної кількості фундаментальних припущень,
що визнаються більшістю різноманітних теорій, які досліджують проблему визначення того, як людина
створює мову. Далі виділяється основне питання, вирішенням якого займаються зазначені теорії, а саме:
що вважається когнітивним процесом. Пропонуються також і різноманітні підходи, що існують у
когнітивній лінгвістиці, до визначення ролі мозку як людського органа. Підкреслюється відмінність
мозку від інших органів людини. Окрім того, відзначаються як схожість, так і відмінність людського
мозку та цифрових символічних процесорів. Далі автор зауважує, що мова (і когніція в цілому) можуть
розумітися як поведінка динамічної системи. Наприкінці вступу до своєї статті автор пропонує програму
власних дій, які є необхідними для вирішення поставлених у науковій статті проблем і задач. Є також і
зазначення як уже наявних, так і потенційних результатів, що можуть бути отримані в ході дослідження.
Таким чином, за допомогою констатацій передається інформація про методи, що використовуються,
та про конкретні результати дослідження, відображаються різноманітні підходи до вирішення певних
наукових проблем, висвітлюється проблематика досліджуваної теми тощо [10: 80].
Специфіку англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів складають твердження та припущення. Наявність тверджень та припущень в аналізованих
англомовних електронних текстах пояснюється тим фактом, що твердження та припущення
відображають особливості наукового пізнання та наукового мислення.
Розглянемо, яким чином представлені припущення в англомовних електронних наукових текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. Для цього, як приклад, наведемо уривок з
електронного тексту наукового блоку персональної Інтернет-сторінки доцента Рочестерського
університету Дженніфер Арнолд (http://www.cis.upenn.edu/~jarnold/diss/chapter3.html):
The hypothesis that I investigated with the corpus analysis was that both subjects and the focus of clefts
signal that there is a high likelihood that their referents will be mentioned again in the subsequent discourse.
That is, both constructions may be pointers to the topic of the following utterance. In a "normal", nonclefted
utterance, the best bet for the topic of the following utterance is the topic of the current one, since speakers
usually talk about the same thing for extended periods of time. On the other hand, a clefted utterance is a
marked construction that the speaker may employ to indicate that the topic will shift to the referent of the focus.
This hypothesis is consistent with Sgall et al.'s proposal (1986:58) that the focus of one utterance is related to
the topic of the next. If this is the case, I expected that after nonclefted utterances, speakers would refer to the
133

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 17. Філологічні науки

referent of the subject more often than to other elements in the utterance, but that after clefted utterances,
speakers would refer more often to the focus of the cleft.
To investigate this hypothesis I conducted a corpus analysis, using the Aligned-Hansard Corpus from 1986.
The Aligned-Hansard corpus is a collection of transcripts from the Canadian Parliament, so the discourse it
represents is natural and communicative, albeit formal. The discourse is spoken, although one might imagine
that the speakers may have had prepared notes at their disposal. However, the transcripts are doubtlessly edited,
as they contain no disfluencies or partial sentences, and some segments may be translated from French.
3.3.1. Method
I analyzed the 1986 Aligned-Hansard corpus by extracting two types of utterances: wh-clefts (also sometimes
called "pseudo-clefts") and nonclefted sentences. To find wh-clefts I searched for "What" (with a capital W) that
was not followed by a question-mark. I only considered those utterances that clefted the object or object-of-PP,
because I was interested in the comparison between the embedded subject and the focused NP. I also discarded
cases where there was no following utterance, or where the following utterance belonged to another speaker.
This method yielded 146 total examples of wh-clefts. The comparison set of data was a random sample of nonclefted sentences, which I assembled by opening each file from 1986, scrolling down three pages, and taking the
utterance where my cursor landed. In this set I excluded questions, sentences with dummy subjects or
nonreferential subjects (like the generic "one"), and cases where there was no following sentence by the same
speaker. This method resulted in 263 examples.
Як бачимо, наведений уривок з електронного тексту містить у собі як висловлену науковцемлінгвістом гіпотезу, так і опис методів, якими він користувався для підтверджування чи спростовування
цієї гіпотези. Таким чином, цей уривок з електронного тексту свідчить про те, що "за допомогою
припущень здійснюється висловлення гіпотез, активізується робота думки адресанта і адресата; роздум
адресата ведеться у певному напрямку" [10: 81].
Натомість представленість тверджень в англомовних електронних наукових текстах персональних
Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів можна також простежити, наприклад, і в такому уривку з
англомовного електронного тексту наукового блоку персональної Інтернет-сторінки доцента
Рочестерського університету Дженніфер Арнолд (http://www.cis.upenn.edu/~jarnold/diss/chapter3.html):
3.3.2. Results
The Reference Continuation patterns for Clefts and Nonclefts are presented in Figure 4, illustrating that the
most frequent type of continuation for nonclefted utterances is with reference to the subject-referent, but for
clefted utterances it is with reference to the focus-referent. The percentages of each bar do not add up to 100%,
because they were calculated out of all references in each category. However, here I am only showing references
to the subject or object in nonclefted utterances or the embedded subject or focus in clefted utterances.
Figure 4: Reference Continuation for clefted and
nonclefted utterances
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This figure shows that wh-clefted and nonclefted utterances are associated with quite different patterns in
discourse. For nonclefted utterances, the subject-referent (usually the first-mentioned referent) has a much
higher probability of being mentioned in the following clause than any other referent, whereas for clefted
utterances, it is the focus-referent (usually not the first-mentioned referent) that has the highest probability of
being mentioned in the following clause. The corpus analysis thus parallels the experiment in showing a
similarity between the categories subject and focus.
У наведеному уривку з електронного тексту подано результати експерименту, проведеного
Дженніфер Арнолд для перевірки висловленої у дослідженні гіпотези. Як бачимо, цей уривок з
електронного тексту, який містить у собі ряд тверджень, є свідченням того, що "твердження несуть у собі
докази істинності висловлених гіпотез та тез" [10: 81].
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Отже, твердження та припущення спрямовуються на реалізацію задач інформування та впливу на
адресата. Сила задачі впливу на адресата полягає в тому, наскільки доказовими є аргументи, що
наводяться автором, наскільки логічно, зрозуміло та чітко викладено зміст повідомлення [10: 81].
Зауважимо, що констатації, твердження та припущення, які містяться у власне англомовних
електронних наукових текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів, відіграють важливу
роль у функціонуванні таких електронних текстів. Адже у процесі створення власне англомовних
електронних наукових текстів передавання наукової інформації відбувається саме за допомогою
констатацій, тверджень та припущень, які здійснюють уплив на адресата.
Кажучи про перспективи подальших розвідок у дослідженні функціональних особливостей
англомовних електронних текстів наукового блоку персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів,
ми вважаємо за доцільне зосередити увагу на особливостях функціонування англомовних електронних
текстів анотацій наукових текстів, які, поряд із власне англомовними електронними науковими текстами,
належать до англомовних електронних текстів наукового блоку персональних Інтернет-сторінок
сучасних лінгвістів.
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Данилюк С.С. Функциональные особенности англоязычных электронных научных текстов
персональных Интернет-страниц современных лингвистов.
Статья посвящена выявлению и описанию соответствующих функциональных особенностей
англоязычных электронных научных текстов персональных Интернет-страниц современных
лингвистов. Уделено внимание особенностям функционирования констатаций, утверждений и
предположений в электронных текстах исследуемого типа.
Danilyuk S.S. Functional Peculiarities of Written in English Electronic Scientific Texts of Modern Linguists
Internet Home Pages.
The article deals with defining and describing the corresponding functional peculiarities of English written
electronic scientific texts of modern linguists Internet home pages. Attention is paid to the peculiarities of
functioning of verifications, affirmations and suppositions in electronic texts of the investigated type.
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РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального
характеру в російській мові
Проблеми словотворчої синонімії досить детально висвітлені в науковій літературі, але синонімія
зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру, типу мікро- - міні-, макро- - мега- та
ін. в літературі раніше не розглядалася.
Характеризуючи роль терміна в системі мови, Л.Я. Кутіна пише: "Слово-термин стоит особняком по
отношению к другим словам языка (не терминам). Идеальный термин однозначен, и это означает не
только то, что такое слово выражает только одно понятие, но и то, что у данного понятия есть в языке
только одно обозначение. Синонимия в пределах терминологии такой же отрицательный факт, как и
полисемия, но на первых порах синонимия в терминологии естественна и закономерна [1:81]. Таким
чином, Л.Л. Кутіна, як і П.Н. Денисов [2], зазначає синонімію конкуруючих термінів. Отже, синонімія є
характерною для системи термінів.
Відомо, що існує більше двадцяти визначень синонімії, при цьому для визначення синонімії
використовуються різні критерії [3:6]. Більшість учених (Р.Г. Будагов [4], А.П. Євгеньєва [5],
Л.А.Новиков [6], А.Черч [7] та інші) вважають основним критерієм семантичну спільність лексичних
одиниць, а також різне звучання, повну або обмежену взаємозамінність. До критеріїв синонімії
дослідники відносять деякі морфологічні показники: морфологічну спільність та властивість мати
спільну сполучуваність в однаковій структурній формулі дистрибуції. Наприклад, відносно нашого
дослідження такою формулою дистрибуції виступає ЗКК1 /R1/ + R1 = 3 КК2 (R2) + R2.
Наявність спільності семантичної ознаки передбачає присутність як тотожностей, так і відмінностей у
їх значенні.
Ці особливості синонімів визначають їх функції:
1)
заміщення – при тотожності; 2) уточнення – при відмінності.
Згідно з функцією, яка виконується, синоніми розподіляють на повні (абсолютні) та неповні.
Повні, дублетні, синоніми досить часто включають як один з компонентів синонімічного ряду слова з
інтернаціональними зв'язаними коренями. А.П. Євгеньєва наводить такі приклади: гидротерапия –
водолечение, автожир, геликоптер – вертолет і под. Вона відзначає, що "особливо багато випадків
"дублетності" термінів у вузьких, спеціальних зонах" [5:11].
Синоніми в системі інтернаціональних ЗКК звичайно виступають ідеографічними (семантичними),
тому що співвідносяться з одним поняттям. Характерною ознакою ідеографічних понять є співпадіння
(при тотожності) або розходження в семантико-змістовних компонентах значення при збереженні
стилістичної однорідності.
У питанні щодо повних (дублетних) синонімів немає єдиної думки. Але А.В. Лагутіна доводить
існування абсолютної синонімії в російській мові, підкреслюючи, що це явище наявне в одному
синхронному зрізі мови [8:11]. Вона відзначає, що особливо пари "своє – запозичене" в межах
терміносистем часто виступають абсолютними синонімами, наприклад: космос – Вселенная, алфавит –
азбука, лингвистика – языкознание і т.д. [8:16]. Причому такі пари не залишаються незмінними і
вічними, вони, як правило, розпадаються в процесі життя мови, частіше всього за рахунок зміни сфер
вживання (розподіл між різними стилями або сферами активного та пасивного вживання) [8:16]. Наші
спостереження певним чином підтверджують це.
1. ЗКК аква- і гідро- мають близьке значення: гідро- - грец. hydor ‘вода’, - аква- - лат. aqua ‘вода’
- але проникли в систему російської мови з різних мовних джерел. У складі низки складних слів ці ЗКК
реалізують своє генетичне значення – ‘зв’язаний з водою; те, що має відношення до води’, наприклад:
гидросамолет, гидрохимия, гидромассаж, акваплан, акваланг, аквагород та інш. Виражаючи тут
тотожні значення, вони цілком можуть бути кваліфіковані в якості синонімічних, і ця синонімія буде
абсолютною. Цей факт виявляється в можливості заміни одного ЗКК іншим у вузькому контексті (в
складі композити із спільним опорним словом). Слова акванавт, гідронавт (аква-, гідро- + грец. nautes
‘мореплавець’) мають однакове, тотожне значення: ‘спеціаліст, який виконує в особливому спорядженні
або в підводному апараті роботи під водою’. Належать ці утворення до одного й того ж стилістичного
шару, не диференційована й частотність їх вживання.
Але утворення акванавт і гідронавт являють собою поодинокий випадок, інших композит із
спільним опорним коренем і цими ЗКК ми у складі російської мови не зустрічаємо. Це може бути
ілюстрацією того, що абсолютна синонімія (дублетність) прагне до розходження або в сфері семантики,
© Дяченко В.В., 2004
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або в сфері вживання. Оскільки обидва ЗКК функціонують у науковому мовленні, їх розподіл
виявляється в диференціації значень. ЗКК аква- в складених словах переважно виражає відношення до
морської води: акваполис, аквакультура, акваплан, а ЗКК гідро- - відношення до прісної води або
води взагалі: гидростанция, гидробур, гидрокосметика, гидроизоляция та інші (ми вказали на цю
різницю вище).
Відмінною також є продуктивність цих ЗКК: гідро- виступає більш продуктивним у сучасній
російській мові, в 70-80-рр. ХХ ст. зафіксовано більше 80 новоутворень з гідро- і тільки 12- з аква-.
Ширша також і сполучуваність гідро-: цей ЗКК легко з’єднується з будь-якими опорними коренями.
Сполучуваність ЗКК аква- обмежена: більшість складань з ним є запозиченими словами, які в російській
мові набули вторинного членування: аквамарин, аквакультура, акватрон та інш. Дуже обмежена
чисельність суто російських складань з цим ЗКК: аквагород, акваскрипка.
Виходячи з усього, ми можемо констатувати, що домінантою цього синонімічного ряду виступає ЗКК
гидро-.
2. Зближуються за значенням також ЗКК аэро- та авиа-, хоча їх генетичне значення різне: аэропоходить від грец.aer ‘повітря’ і у складі композит означає ‘те, що відноситься до повітря, використовує
повітря’: аеропорт, аэрозоль, аэробус і т.д. авиа- походить від лат.avis 'птах’ і в сучасній російській
мові означає ‘те, що відноситься до авіації, до повітряного транспорту’: авиагоризонт, авиамоделизм,
авиалайнер і т.д.
Синонімічне зближення цих коренів виникає через сему ‘те, що відноситься до авіації, повітряного
транспорту’. Воно реалізується в паралельних складаннях із спільним опорним коренем:
авиалиния
‘повітряна траса’
аэролиния
авиасалон
‘виставка досягнень в авіації’
аэросалон
У цьому випадку ми можемо констатувати ідеографічну синонімію, тому що ЗКК аэро- ширше за
значенням, ніж ЗКК авиа-, який входить до синонімічного ряду опосередковано, через одну із своїх сем‘повітряний’.
3. Практично тотожні за своїм значенням ЗКК поли- і мульти-, які синонімічні до російського
‘много’ та означають у складі композит ‘(те, що складається з багатьох частин, велика кількість’,
наприклад: поликристалл, полиэкран, мультимиллионер, мультивибратор та інш. Ці ЗКК різні за
походженням: поли- з грецької, мульти- з латинської.
Тотожність їх семантики реалізується в утвореннях із спільним опорним коренем, які також мають
тотожні значення: поливариантный – мультивариантный; полифункциональность –
мультифункциональность; полифункциональный – мультифункциональный. Але треба відмітити,
що більш вживаним в сучасній російській мові є ЗКК поли- , який раніше увійшов до складу російської
мови і репрезентований в більшій кількості складань. Словник російської мови в 4-х томах подає 26
складань з поли- і тільки 5 з мульти- (причому, з них 3 – словотворче гніздо слова
мультипликационный (мультипликация, мультипликатор). На основі цього домінантою ряду
можемо вважати ЗКК поли-. Між іншим, він досить широко представлений в лінгвістичній термінології.
4. Досить широко в сучасній російській мові представлені синонімічні складання з ЗКК микро- та
мини-, наприклад: микроавтомобиль – мини-автомобиль, микроанкета – мини-анкета,
микроспектакль – мини-спектакль, микрокомпьютер – мини-компьютер, микромодель - минимодель та інш. Ці ЗКК синонімічні в значенні ‘малий, зменшений’, хоча їх значення не вичерпується
цим. Микро- має ще два ЛСВ: 2) ‘пов’язаний з вивченням дуже малих величин’ (микроанализ,
микробарограф); 3) ‘мільйонна частка одиниці міри, яка названа другою частиною складання’
(микроампер, микровольт та інш.). ЗКК мини- має також друге значення – ‘дуже короткий’, яке
реалізується в сполученнях з назвами предметів одягу: мини-юбка, мини-пальто, мини-шубка та інш.
До речі, це значення стало можливим і у ЗКК микро- у зв’язку з появою наприкінці ХХ ст. складання
микроюбка у тому ж значенні, що мини-юбка.
Таким чином, синонімія цих ЗКК виникає між їх денотативними значеннями і не охоплює повністю
їхню семантичну структуру.
Треба відзначити також різне походження цих коренів: микро- з грецької, мини- з латинської.
У цій синонімічній парі ми можемо констатувати стилістичну синонімію, а не ідеографічну, тому що
складання з микро- природно існують в різних наукових термінологіях ( з виходом у загальновживану
лексику), а складання з мини- є фактом публіцистики та загальновживаної сфери (відзначається тільки
один термін з мини-миниметр).
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5. Однаковими за походженням виступають ЗКК невро- та нейро- (грец. neuron – ‘жила, нерв’). Але
вони набули різного фонемного складу в процесі засвоєння російською мовою (грец. [u] в російській
мові змінилося в одному випадку на [в], в іншому на [й]).
Але в процесі функціонування їхні значення розійшлися, хоча словники цієї різниці не відмічають.
ЗКК невро- означає ‘те, що відноситься до нервової системи, нервової діяльності’, наприклад:
неврология, невропатолог, неврастения. Семантика ЗКК нейро- визначається в словниках аналогічно.
Але аналіз складань з нейро- дозволяє уточнити його значення: ‘те, що відноситься до діяльності
головного мозку’: нейрохирург, нейротропный, нейролептик, нейрогенфекция і т.д.
Таким чином, ЗКК нейро- звужує своє значення в процесі функціонування порівняно з невро-, він
формує новий ЛСВ ‘те, що відноситься до вищої нервової діяльності та її органів’.
Домінантою в цій парі виступає ЗКК невро- з більш широким значенням та використанням.
6. Компоненти псевдо- та квази- також синонімічні, в складі композит вони означають ‘хибний,
удаваний, несправжній’, наприклад: псевдомир, псевдодемократический, квазичастицы,
квазиэстетика та інш.
Компоненти різні за походженням: псевдо- походить з грец. pseudos ‘неправда’, а квази- з лат. quasy
‘нібито’. Ці компоненти утворюють не тільки складання – іменники, але й складання – прикметники:
псевдогражданский, псевдосистемный, псевдокультурный, квазиактивный, квазиклассический,
квазинаучный і т.д. "Словарные материалы -84" фіксують навіть складний прислівник квазистихийно‘подібно до сил природи, стихії’. Але близькість значень цих ЗКК не реалізувалася в утворенні складань
із спільним опорним коренем, тобто абсолютних синонімів ці корені не утворюють. Можливо відмітити
тільки пари слів різних частин мови, зближених опорним коренем: псевдонаука – квазинаучный,
псевдоэстетический – квазиэстетика. Більш вживаним виступає ЗКК псевдо-, складань з ним у
російській мові більша. Це можливо пояснити тим, що ЗКК квази- активізувався в російській мові в 70-ті
роки ХХ ст. під упливом англійських запозичень. Словник "Новые слова и значения" 1970 р. подає
тільки два складання з квази-: квазизвезда, квазизвездный. В "Словарных материалах" 80-х кількість
слів з цим коренем зростає.
Різницю між цими ЗКК можливо спостерігати не тільки в частоті вживання, але й у сферах: псевдочастіше функціонує в публіцистиці, квази- тяжіє до наукової термінології.
Домінантою виступає ЗКК псевдо-.
7. Один тільки синонімічний ряд ЗКК складається з трьох членів: макро-, мега-, макси-, які
означають у складі композит ‘великий, крупний’. Це денотативне значення коренів, але семантична
структура їх цим не вичерпується. ЗКК макро- та мега- виступають багатозначними:
макро- 1) ‘великий, крупний, великих розмірів’: макромолекула, макрорельєф; 2) ‘пов’язаний з
вивченням великих предметів, величин’: макроскопический; мега- 1) ‘великий, крупний’: мегалиты,
мегаспоры; 2) ‘перша складова частина найменувань одиниць фізичних величин, яка служить для
утворення найменувань кратних одиниць, що дорівнюють мільйону [106] вихідних’: мегабар, мегабайт.
У ЗКК макро- та мега- можливі однокореневі утворення: макрорельєф – мегарельєф, макроспоры
- мегаспоры, макромир- мегамир. Однокореневих складань з макси- немає.
Композита з цим ЗКК функціонують в іншій сфері, ніж складання з макро- та мега-, які тяжіють до
наукової сфери. Макси- переважно використовується в публіцистиці, в загальновживаній лексиці, часто
набуваючи експресивного відтінку: макси-мода, макси-серия, макси-процесс, макси-ночь та інш.
Потрібно відзначити й різне походження цих ЗКК: макро- та мега- - грецькі, макси- походить з
латинського maximus ‘найбільший’.
За частотою вживання і кількістю складань з ним домінантним в цьому ряді можна вважати ЗКК
макро-.
Велику групу синонімічних ЗКК складають корені, які називають просторові відношення: алло-,
гетеро- - ‘різний’; экви-, изо- -‘рівний’; пери-, пара- - ‘біля’; апо-, теле- - ‘далеко’; эндо-, -энто- ‘всередині’; экзо-, экто- - ‘зовні’; эпи-, супер- - ‘зверху, над’.
Ці ЗКК практично не утворюють паралельних однокореневих складань, крім эндодерма – энтодерма
- ‘внутрішній шар стінки тіла кишковопорожнинних тварин’.
Спостереження за функціонуванням синонімічних ЗКК дозволяють зробити такі висновки:
1. Критерієм існування синонімії інтернаціональних ЗКК є наявність однотипної термінологічної
моделі (вузького контексту), в якій функціонують синонімічні ЗКК.
2. У системі синонімічних зв’язаних коренів можлива абсолютна синонімія, яка виявляє тенденцію до
розмежування дублетності, ідеографічна і стилістична.
3. Виникнення синонімічних рядів (переважно пар) пов’язана із зближенням різних за походженням
кореневих компонентів (частіше за все грецьких та латинських), які мають однакове або близьке
значення та потрапили до системи російської мови на різних етапах її розвитку.
4. Можливе виникнення синонімічного ряду в результаті розпаду полісемії.
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5. Паралельні утворення синонімічних ЗКК із спільними коренями типу микроанкета- мини-анкета,
полифункциональный – мультифункциональный та ін. являють собою особливий тип словотворчої
синонімії.
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Дьяченко В.В. Развитие и характер синонимии связанных корневых компонентов
интернационального характера в русском языке.
Статья рассматривает характер и типы синонимии связанных корневых компонентов
интернационального характера в русском языке.
Dyachenko V.V. The Development and Character of Bound Root Components Synonymy of International
Character in the Russian Language.
The article highlights the character and types of bound root components synonymy of international character in
the Russian Language.
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СИНКРЕТИЧНІ ТРОПИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ ОБРАЗНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТІ
Стаття присвячена аналізу взаємодії тропів у мікроконтексті речення у художніх та газетних
текстах. Відзначається, що результатом такої взаємодії стають синкретичні тропи, які сприяють
багатозначності тексту, але ускладнюють його інтерпретацію. Ключові поняття: тропи, взаємодія
тропів, синкретичні тропи, стилістична конвергенція, інтерпретація тексту.
Дослідження тропів у різних видах дискурсу є досить актуальними в останні десятиліття. Тропи
розглядаються як механізм творчого мислення [1:47], інструмент мислення і пізнання [2:387],
підкреслюється роль тропів у культурній революції [3:360]. Разом з тим проблема семантичної
класифікації тропів залишається певною мірою відкритою. Одна з найбільш чітких класифікацій
розроблена у роботах Ю.М. Скребнєва та О.М. Мороховського [4; 5; 6]. Вона включає розподіл тропів на
дві групи – тропи кількості та тропи якості. Кількісними тропами є гіпербола та мейозис, до основних
тропів якості належать метафора, метонімія та іронія. Такий підхід не викликає особливих заперечень, за
винятком порівняння, статус якого і місце у класифікації чітко не визначено, та тропів кількості, які
часто важко відрізнити від метафори, порівняння або епітета.
Мета даної роботи – виявити пограничні явища у системі тропів на прикладі художніх і газетних
текстів та визначити роль взаємодії тропів у мікроконтексті. Декілька років тому, під час публічного
захисту моєї дисертації у Київському національному лінгвістичному університеті професор
Д.І. Квеселевич поставив мені питання: "Як Ви розрізняєте такі тропи, як порівняння і метафора?
Наприклад, як можна охарактеризувати таку образну фразу з твору О.М. Горького Море смеялось, как
ребенок?" Це питання було одночасно і простим, і складним. Простота полягає у тому, що окремо взята
фраза Море смеялось є антропоморфною метафорою, а фраза смеялось, как ребенок є типовим
порівнянням. А складність полягає у тому, що наведене речення є сполученням метафори і порівняння,
тобто гібридним тропом, і важко визначити домінуючий троп.
Формально порівняння відрізняється від метафори структурно – наявністю маркерів компаративності
ніби; немов; подібно (like, as if, similar). Разом з тим існує так зване приховане порівняння ( implied
simile), в якому такі маркери відсутні: He reminded Julia of an old dog lying in the sun and gently beating his
tail on the ground (S. Maugham). Учені вказують і на певні відмінності двох образних засобів у семантиці.
Дж. Ліч відзначає, що порівняння є більш експліцитним, ніж метафора, і може конкретизувати основу і
спосіб зіставлення [7: 156-157]. Н.Д. Арутюнова виділяє той факт, що метафора виражає сталу подібність
двох обєктів, у той час як порівняння виявляє в основному тимчасову подібність [8:27].
На наш погляд, подібність і взаємодія між порівнянням і метафорою є більш значними, ніж їхні
відмінності. У цьому плані близькою здається точка зору С.Ф.Гончаренка, який відносить образне
порівняння разом з метафорою до однієї групи – компаративних тропів [9:140]. Одна з рис, що зближує
метафору та образне порівняння, – це їх здатність до взаємоперетворення: he was so big and trumpeting
<…> like an old buffalo → she whisked about on padded paws feeding the buffalo (PS,127); кудри как змеи –
змеи кудрей [10:146]. Таке явище характеризується як оборотність, або варіативність тропів [11:216].
Значення цієї особливості синтактики тропів для семантики та прагматики полягяє в тому, що
оборотність мінімізує різницю у структурі тропів, але виводить на перший план семантичну
спорідненість виразових засобів. Інша риса семантичного "спорідненості" метафори і порівняння – це
явище у художніх творах, коли метафора накладається на порівняння: В дождь Париж расцветает,/
Точно серая роза [10:154]. Накладання метафори на порівняння або порівняння на метафору веде до
утворення гібридного, або синкретичного тропа [12:5], як у вищенаведеному прикладі з О.М. Горького.
Такий синкретизм спостерігається у творчості авторів, які широко використовують певний вид тропа, як
О. Уайльд порівняння у казках, а Д. Томас – метафори в оповіданнях: He struggled with his words like a
man with the sun (PS, 84); he tugged at the coarse ropes till, like lines of blue enamel round a vase of bronze,
the long veins rose up on his arms (FT,134).
Синкретичні тропи можуть утворюватися не лише за тісної взаємодії метафори і порівняння, але й
при взаємодії семантично різнорідних виразових засобів – метонімії, метафори та епітета. В оповіданні
Д.Томаса "The Tree" спостерігається взаємодія метафори та метонімічного епітета: When the lawn was a
sad mile of water... (PS,42). У цьому фрагменті речення метафора the lawn was a mile of water підсилюється
епітетом sad, який має як метафоричну (антропоморфну), так і метонімічну семантику – sad water → sad
mile of water. Автор досягяє щільності образного ряду, що ускладнює інтерпретацію такого
синкретичного тропа. Взаємодія метонімії і метафори може виникати і при використанні досить стертих
тропів, як у романі сучасного письменника Джона Грішема "The Partner": A third life was calling, this one,
though without the sorrow of the first or the shows of the second (P,104). У макроконтексті можна зрозуміти,
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що іменник life є різновидом метонімії, тобто синекдохою, і позначає частину, період життя,
поєднуючись з відносно стертою дієслівною метафорою calling. Створюючи такий синкретичний троп,
відомий автор детективних романів відображає складний емоційний стан головного персонажа, який
змушений ховатися від злочинців.
Декодування синкретичних тропів є непростим процесом, йому може сприяти варіативний повтор
цих засобів. У ряді оповідань британського письменника Ділана Томаса метафори є багатозначними,
вони включають гіперболічні та метонімічні компоненти, як в оповіданні "A Story" при зображенні
одягу і зовнішності головного персонажа: the loud check meadow of his waistcoat (PS, 127). Це
словосполучення можна класифікувати як біоморфну метафору (waistcoat – meadow) і як гіперболу
(waistcoat → big as meadow). Разом з тим синкретичний троп включає і два метонімічні означення (loud
check waistcoat → loud check meadow of waistcoat). Багатозначності сприяє одночасна актуалізація ознак
подібності за кольором і розміром. Оборотні тропи у контексті всього оповідання актуалізують перш за
все гіперболічну ознаку – перебільшення розміру жилета: the gravy scented mountain meadow of my uncle’s
waistcoat (PS, 129); my uncle’s mountainous waistcoat (PS, 136). Тобто інваріантом цих тропів слід вважати
гіперболічну метафору the mountain meadow of waistcoat. Наявність генітивних конструкцій у
синкретичних тропах, як відомо, сприяє поглибленню полісемантичності образних засобів.
У сучасних британських та американських газетах і журналах спостерігається тенденція до широкого
використання тропів як у заголовках статей, так і протягом тексту: Australia is now flexing its muscles
across Asia, raising its profile as a would-be regional watchdog ("Newsweek"); Concerns are rising about the
health of the financial system in the world’s most populous nation ("International Herald Tribune"). Хоча у
багатьох випадках використовуючи стерті метафори, порівняння або метонімії, автори статей
намагаються оживити мовні метафори, розгорнути прості тропи для створення стилістичного ефекту.
Автор економічної статті у газеті "Financial Times" описує економіку Китаю і виносить тропи у сильну
позицію – заголовок: Тiger China pussyfoots around growth. Використовуються семантично близькі, але
структурно різні метафори, перша з яких Тiger China є стертою і має також певну гіперболічну
забарвленість, а друга, дієслівна метафора China pussyfoots, у контексті отримує мейотичне значення.
Таким чином, виникає синкретичний троп, що базується на антитезі (гіпербола – мейозис) і має
іронічний смисл: китайський тигр рухається повільно, як кішечка, тобто економіка Китаю розвивається
дуже повільними темпами.
Синкретизм у системі тропів особливо виразно проявляється при використанні авторами тропів
кількості, зокрема гіперболи. В оповіданні Д. Томаса "A Story" перші два абзаци являють собою
стилістичну конвергенцію, зокрема тут функціонують 10 гіперболічних тропів: he was toо big for
everything except the great black boats of his boots; he billowed out over the furniture; the forest fire of his hair
crackled (PS,127). Як можна побачити, синкретизм досягається завдяки взаємодії двох тропеїчних
компонентів – метафори і гіперболи (boats of boots), де актуалізуються одночасно два значення –
подібності чобіт до човнів та їх величезного розміру. Такі тропи можна охарактеризувати як гіперболічні
метафори. Крім того, синкретизм може актуалізуватися, як у вищенаведеному заголовку з британської
газети, завдяки розширенню сталих гіперболічних словосполучень. В одному з оповідань Д.Томаса
гіперболічна метафора a forest of umbrellas, яка не є оригінальною, отримує лівостороннє розширення a
mushroom forest of umbrellas (PS, 117), що надає образу наочності.
Методологічна проблема відмінності між метафорою, порівнянням та гіперболою викликає дискусію
не одне десятиліття. Зокрема, А. Вежбицька аналізує глибинну структуру цих тропів і робить висновок,
що гіпербола ближче до метафори, ніж порівняння, завдяки наявності стверджувального елемента у
глибинній структурі [12:148]. На нашу думку, проблема полягає у відсутності власної структури
гіперболи. За незначними винятками, гіперболічні тропи утворюються за структурою порівняння,
метафори або епітету: boats of boots; mountainous waistcoat; she was as pale as the Snow Palace in which she
had always lived (FT, 68). Згадаймо також сталі компаративні словосполучення as white as snow, as brave
as a lion, as clear as crystal. Тобто певний синкретизм притаманний тропам кількості. А вже справою
автора є актуалізувати взаємодію тропеїчних компонентів, підсилити, додати нові семантичні нюанси.
Можна погодитися з Б.Н.Жантуріною, що наявність синкретичних тропів, їх використання як у
художніх, так і публіцистичних текстах яскраво демонструє взаємодію і взаємозвязок у системі засобів
вторинної номінації, коли для позначення одного явища або поняття сполучаються як різні, так і
семантично близькі види тропеїчного переносу [11:6]. Наведені приклади показали, що синкретичні
тропи становлять певну складність при інтерпретації тексту, а також являють собою перекладознавчу
проблему, оскільки перекладач повинен врахувати і передати всі семантичні нюанси оригіналу. У цьому
плані перекладознавчий аспект аналізу синкретичних виразових засобів є перспективним. Разом з тим
синкретизм у системі тропів сприяє багатозначності образних засобів, він часто відображає оригінальну
картину світу у стислій формі, сприяє отриманню естетичного задоволеннявід тексту.
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Емец А.В. Синкретические тропы как результат взаимодействия образных средств в тексте.
Статья посвящена анализу взаимодействия тропов в микроконтексте предложения в художественных
и газетных текстах. Отмечается, что результатом такого взаимодействия становятся
синкретические тропы, которые способствуют многозначности текста, но усложняют его
интерпретацию. Ключевые понятия: тропы, взаимодействие тропов, синкретические тропы,
стилистическая конвергенция, интерпретация текста.
Yemets O.V. Syncretic Tropes as the Result of Interaction of Imagery in the Text.
The article is devoted to the analysis of interaction of tropes in the sentence microcontext in fiction and
newspaper texts. It is claimed that such interaction results in the creation of syncretic tropes which contribute to
the polysemantic character of a text but make text interpretation more difficult. Key words: tropes, interaction of
tropes, syncretic tropes, stylistic convergence, text interpretation.
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RECENT MODIFICATIONS OF THE FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE
CHARACTERISTICS OF ENGLISH MODALS
У статті розглянуто основні тенденції розвитку функціональних та комунікативних властивостей
сучасних англійських модальних дієслів у контексті соціально-дискурсивних змін. Відзначено три
напрямки соціально-мотивованих змін: специфікація функціональності, розвиток нових комунікативних
функцій та зміни в частотності ужитку. Основні поняття: модальне дієслово, дискурс, соціальна
мотивація, функціональні і комунікативні характеристики, комунікативний контекст.
The group of present-day English modals is a specific formation marked by semantic, morphological,
functional and communicative peculiarities. Though grammatical elements of the language norm are usually
relatively stable, the modals are constantly and steadily developing and changing their qualities. This
development may concern some reordering (rearrangement) within the group of the modals, or some changes in
their semantic, functional and communicative features. The aim of the paper is to show the influence of the
changes in socio-linguistic attitudes on the communicative and functional features of the Modern English verbs.
Basically, the modals stand apart from the rest of the English verbs, being an important lexical-grammatical
means of expressing modality. Diachronically this modal meaning was the dominant motive in the formation of
the group in Middle English and Early New English. Later, the priority in their development lay in the evolution
and complication of their semantic and functional characteristics.
In present-day English the usage of the modals is mostly determined not only by their modal meaning, but
also by their communicative function in discourse. They can show more precisely logical, social (interactive),
emotional aspects of communication and, consequently may be looked on as signals of the speaker’s
communicative intentions to indicate such elementary speech acts as requests, prohibition, permission, etc. In
this case the choice of the verb mostly depends on the social situation and on the components of the
communicative context, such as degree of formality, the nature of the relationship between the speaker and the
addressee since the linguistic behaviour of individual members of the speech community is individualistic, full
of variation of attitudes according to such factors as topic of discourse, social relationship to the addressee,
channel of communication, the size and the nature of the audience and such like. In that way all the usages of the
modals are communicatively oriented to discourse and their use depends much on the social interrelations in
which speakers of English are involved, on their social status, their education and their wish for advancement.
Today, when social factors are among of the most powerful determinants of language use, the modals have really
become an important vehicle for the socially conscious communication of feelings and emotions, instructions
and advice, permission and requests, prohibition, suggestion and offers in the daily interactions of members of
the speech community, so that only the individual components of the social situation can help to interpret the
message. Accordingly actual functioning of the modals can be subjected to clearly visible changes as it is easily
affected by the changeable character of discourse, by the changes in the social-linguistic attitudes of speakers of
English. Generally, a linguistic convention in discourse and speech acts reflects the conventions of culture and
the changes of the different discoursal features shown easily in the changes of the functional characteristics of
the language patterns in use. Most vividly the changeable character of discourse is seen in the mobility of the
social imperative usages of the modals that rapidly react to the changes of the social-linguistic conventions, such
as the relative social tolerance, the wish to more democratic social behaviour, which begin to dominate in the
speech community. The passage of time has seen a social revolution in Britain, which affected the linguistic
behaviour of speakers of English when a more pragmatic socio-linguistic sense that marked a shift in language
attitudes developed. In the meantime, it is the middle class generally that forges ahead, setting the trend
linguistically as well as in other domains of social behaviour [1]. The process of establishing new, social
attitudes is very slow but nevertheless the results can be visible in the present-day trends in the usage of the
modals. The tendency to a less formal, more democratic social behaviour affects the basic language patterns with
the modals used in the socio-linguistic interaction, changing or marking more specific and restricted the
communicative role of the modals as specifically-fixed signals of the communicative intentions of the speaker in
discourse. Thus, for example, the modal verb ‘can’ has become an active synonym to ‘may’ to signal such
elementary speech acts as permission request, asking for permission, suggestion, reproach [2;3;4;5;6;7;8]. The
usage of ‘can’ to show permission, earlier marked as spoken and informal, is now considered to be the
commonest way of giving general and personal permission and is found in standard spoken English and in
official situations alike. This usage of ‘may’ becomes more peripheral as it is mostly restricted to formal
© Євченко В.В., 2004
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situations or is used in formal writing. One reason for this alternation can be named here with some
understandable proximity: the usage of ‘may’ for giving permission carries the authority of the speaker, which is
usually avoided in present-day discourse because of the implied idea of domination or personal authority. The
use of ‘may’ in the imperative usages can also signal the class status of the speaker when the voice of authority is
admired or respected. It is clear that because of this implication ‘may’ is preferred in written regulations and
rules in which the role of authority becomes socially important.
Almost the same difference in the usages of ‘can’ and ‘may’ is observed when these verbs are used for asking
permission and requests. ‘Can’ is acceptable in most forms of spoken and written English and is more common
than the structures with ’may’. This use of ‘may’ is considered very formal and often suggests social respect. So
children often use ‘may’ when speaking to adults. Though ‘can’ and ‘may’ can be interchangeable, a discoursal
restriction is sometimes imposed on the usage of ‘may’ which, for instance, is usually avoided in asking for
general permission, something which is normally allowed. Compare: Can you take your pet mice to school? [9].
The usage of the subjunctive from ‘might’, marked as British English, is found in tactful, discreet requests for
permission, sometimes with strong implication of diffidence, hesitation or exaggerated politeness which is
thought obsequious today. This usage is felt as old-fashioned, even outdated by some speakers of English.
Informal requests are usually signalled by the use of ‘can’, the form ‘could’ makes the request more polite
and tactful. The degree of politeness and formality can be increased by using special patterns with the verb ‘can’,
such as Do you think I can (could); I wonder if you could; Is there any possibility that you could. On the
contrary, the informal character of ‘can’ is intensified in the negative structures which function as rhetorical
questions. The form ‘may’ in interrogative patterns is not usual for requests in today’s usage. It becomes quite
rare because it is marked by the high degree of formality of the communicative context or sounds most hesitant
and respectful. In this case the subjunctive form ‘might’ is preferred, though this usage appears to be also
restricted: grammatically, as it is found mostly in statements; and communicatively, as it often carries a more
imperative character of request. Besides, this usage seems to be more British than American. Compare: While
you’re out you might post the letter for me.
Both verbs are used to make suggestions and offers. ‘May’ is used only in the subjunctive form in British
English in situations when the speaker wants to suggest to other people what they should do, whereas ‘can’ and
its subjunctive form ‘could’ are more common for making suggestions in the situations when shared activities
that include the speaker are suggested. Still, ‘could’ can be used in the same way as ‘might’. Compare: You
might like to try a little more basil in the sauce next time; We could go for a drink after work tomorrow, if you
like; You could always try painting the wall a paler colour and see if that looks any better [10]. In offers ‘may’ is
rather formal and polite, whereas ‘can’ has become synonymic to the use of the modal ‘shall’. Compare:
Shall/can I make you a cup of coffee?
Rather a new development is the usage of ‘can’ in the subjunctive form ‘could’ to show the speaker’s
annoyance, irritation and reproach at somebody else’s action. At present it is interchangeable with the
subjunctive form of the verb ‘may’, though ‘might’ can imply irony and the criticism of other people’s actions
when the speaker suggests, especially angrily what other people should do to be pleasant, correct and polite.
These implications make the use of ‘might’ restricted because in some communicative contexts it is not
considered polite.
So, the general tendency in developing social, interactive usages of ‘can’ and ‘may’ shows that the modal
verb ‘may’ tends to become less usual or more formal, more polite and respectful. ‘Can’ becomes more common
in all social usages, acquiring some new communicative functions in the interaction. The modal verb ‘can’
steadily receives a socially neutral character of functioning and becomes the commonest way of showing the
socially conscious behaviour of the speaker. In all the cases the speaker can grade his attitude to the people he is
addressing through the usage of these verbs as mild or persistent, categorical or non-categorical, formal or
informal, neutral or ironical. The variety of discoursal features is the main factor that determines the deepening
specification in functioning of all the modals. This is also quite evident in rearranging of other modals, not only
‘may’ and ‘can’, in their social usages. Thus the increased specification characterizes the usage of the modals
‘can’, ‘may’, ‘must’, ‘to be to’, ‘shall’, ‘should’, ‘ought to’, ‘will’ to express prohibition.
In present-day usage ‘can’ is one of the most usual ways of expressing prohibition. It is accepted in most
forms of English and is thought to be more friendly than ‘may’ in written regulations. ‘May’ is preferred in very
formal writing such as official instructions, formal regulations (written or oral). ‘Must’ expresses strong, almost
absolute and categorical prohibition, almost a negative command which has the effect of forbidding an action.
The speaker himself forbids the action by his own authority or he states a prohibition which he supports or it is a
prohibition which reflects external authority (documents, public notices). ‘To be to’ is another way of showing
strong prohibition given by some official authorities. Parents often tell their children not to do things in this way.
Negative structures with ‘shall’ may acquire the meaning strong prohibition in British English. ‘Shall’ is usually
used today to say rather formally that a particular thing is not allowed to. It is rather negative obligation with the
general effect of prohibition. Consequently ‘shall’ is often found in written rules, regulations, laws, and
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agreements. ‘Should’ and ‘ought to’ are used almost interchangeably in all communicative contexts, though they
may also be used to show prohibition as a bit of advice not to do a certain thing; to show that action is
unacceptable or understandable. This is the widest way of giving prohibition, though this usage is found
especially in British English. ‘Will’ in negative structures shows very firm prohibition involving some authority.
Compare: You can’t go swimming; The goalkeeper can’t handle the ball outside the penalty area; Children can’t
bathe except in the presence of two lifesavers; Persons under 14 unaccompanied by an adult may not enter; This
letter must not by shown to anyone else; Cars must not park in front of the entrance; You are not to speak to
strangers, Jimmy; The school rules state that no child shall be allowed out of the school during the day, unless
accompanied by an adult; You ought to waste money on smoking; You should not exceed the speed limit; Bad
language will not be toleranted; I’ll just go upstairs – You will not.
On the whole ‘can’ for giving prohibition, has become nearly as strong as ‘mustn’t’, carrying the idea that
something is prohibited and there is no choice, it is against the law. ‘Must’ in negative structures is considered to
show subjective prohibition. It also conveys absolute prohibition which can’t be avoided because it is supported
by some authority or because there is no choice. Contrary to this, the negative structures with ‘can’ are preferred
in the situations where the severity of prohibition should be avoided or where the implication of a speakerimposed negative command is not desirable.
Thus, the functional characteristics of the modals used to show prohibition also have become more
specialized helping he speaker to actualize her/his communicative intentions in discourse more precisely and to
signal them to the listener, to the audience, more effectively.
The influence of the social motivation can also be seen in the changes of the functional and communicative
characteristics of the modals ‘should’ and ‘ought to’, which have become almost interchangeable in giving
advice, prohibition, reproach, though ‘should’ is more usual. The modal ‘to have to’ less formal ‘to have got to’
can now be found in the synonymic usage to ‘must’ in complaints and in giving advice. Compare: Why must you
be always meddling? Why do you always have to put things so crudely? You simply must see this play. It’s so
wonderful. You simply have to get a new job; You must go and see the new Spielberg movie, the special effects
are amazing; You’ve got to try this recipe it’s delicious.
Changes in the functional characteristics of the modals are also observed in their inferential usages, for
example, the verbs ‘can (could)’, ‘to have (got) to’ and, which is even more significant, in their semantic
differentiation, for example, ‘must’ and ‘to have (got) to’ in the present-time contexts.
Almost all of these changes go within the literary norm and are accepted by grammarians. So far as the
perspective of the further development of the morphological features of the modals is concerned, it is interesting
to note the appearance of the perfect form of the infinitive after ‘to have to’ in American usage. This usage,
though occasional, together with increased semantic specification of ‘to have to’ may signify the acceptance of
the modal not only as a grammatical substitute for the deficient forms of ‘must’, but also as another independent
modal verb to express necessity. Compare: You almost had to have been there to understand, she replied
(Eddings); Although ‘Venus and Adonis’ was the first composition to which the name Shakespeare was
appended, it had to have been preceded by less mature verse (Charlton Ogburn) [11].
In conclusion, it is quite possible to say that the present-day trends in changing language attitudes result in
noticeable changes and modification of the semantic, functional and communicative features of the modals.
These changes are manifested mainly in three main directions determined by social motivation: a) semantic
differentiation and the specification of the usage; b) the appearance of new communicative functions; c) the
changes in the frequency of occurrences. In future it seems to be quite useful to further investigate into the nature
of the socio-linguistic changes which determine the development of communicative and functional features of
linguistic elements.
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Предметом статьи является рассмотрение основных параметров изменения функциональных и
коммуникативных характеристик модальных глаголов современного английского языка в зависимости
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Yevchenko V.V. Recent Modifications of the Functional and Communicative Characteristics of English
Modals.
The article deals with the present-day trends in changes and modification of the functional and communicative
features of the English modals. These changes are manifested mainly in three main directions which are
determined by the changes in social attitudes.
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НОМІНАТИВНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто лексико-семантичне поле "Предмети повсякденного вжитку в сучасній англійській
мові". Проаналізовано лексико-семантичні аналоги предметів побуту в американському та
британському варіантах англійської мови.
Одним з актуальних питань когнітивної лінгвістики є концептуалізація та катетеризація фрагментів
реальної дійсності [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Пізнаючи, світ особистість втілює отримані знання в мовні знаки. У
людському мисленні знання про навколишній світ існують у формі концептів, які за визначенням
О.С. Кубрякової, є оперативними одиницями пам’яті, мови мозку [7:90-92]. Концепти фіксуються у мові
та набувають лексичного вираження. Лексичні одиниці (ЛО), репрезентуючи певні сторони концепта,
групуються у лексико-семантичні поля (ЛСП).
ЛО інтегруються на основі двох або декількох семантичних ознак, але в той же час вони
відрізняються між собою індивідуальними, диференційними семами. Кожне ЛСП має структурний
характер. Воно складається з лексико-семантичних груп (ЛСГ) та лексико-семантичних підгруп (ЛСПг)
різного рангу [8:27], між якими існують вертикальні та горизонтальні зв’язки [9:50].
Метою дослідження ЛСП "Предмети повсякденного вжитку в сучасній англійській мові" є
проведення відбору ЛО до даного ЛСП та здійснення їх семного аналізу, визначення структури поля
(ядра, ближньої та дальньої периферії), місця кожної ЛО в цьому полі. Так, ЛСП "Предмети
повсякденного вжитку в сучасній англійській мові" складається з п’яти ЛСГ:
1. ЛСГ "Кухонні прилади, посуд і т.д.", напр.: dish, fork, food processor, mincer, sink, etc.
2. ЛСГ "Предмети меблів", напр.: table, stool, bed, sofa, chesterfield, wardrobe, chest of drawers, etc.
3. ЛСГ "Предмети одягу", напр.: boots, shoes, dress, trousers, pants, shorts, hat, cap, coat, etc.
4. ЛСГ "Інструменти", напр.: chisel, screw driver, jig saw, hammer, spade, pitchfork, rake, etc.
5. ЛСГ "Предмети побутової електротехніки", напр.:TV set, stereo system, iron, vacuum-cleaner, etc.
ЛО, вступаючи у зв’язки з іншими ЛО та пройшовши процес переосмислення їхнього значення,
утворюють мовні одиниці вищого рівня – фразеологічні одиниці (ФО), до яких ми відносимо ідіоми,
сленгові одиниці та паремічні одиниці (прислів’я й афоризми). Так, наприклад, слово "bed" у результаті
метафоричного переосмислення значення є матеріалом для утворення ФО "to die in one’s bed", що
означає "вмерти спокійно, померти своєю смертю" [10:73]. Внаслідок метонімічного переосмислення
значення одиниці "hat" утворенні такі ФО:
§ black hats – злодії, негідники [12:43].
§ white hat – 1) позитивний персонаж, герой; 2) ліберально налаштована офіційна особа в
адміністрації [12:292].
Таке метонімічне переосмислення значення у вищенаведених прикладах пояснюється особливостями
сприйняття картини світу американцями у вестернах, де позитивний персонаж завжди асоціюється з
білим кольором, в той час як негативний – з чорним.
Найбільш активними в утворенні мовних одиниць вищого рівня є ЛО, що належать до ЛСГ "Кухонні
прилади, посуд і т.д." та ЛСГ "Предмети одягу".
Відібрані нами ФО можна поділити на дві групи:
1. ФО, де слова, що позначають предмети побуту, є ведучим, основним компонентом:
напр., magic carpet, welcome mat, brass hat, Pandora’s box, idiot box, etc;
2. ФО, де слова, що позначають предмети побуту, не є ведучим, а лише виступають у ролі
додатка чи означення: напр., tо get up on the wrong side of the bed, to die in one’s bed, to die
with one’s boots on, to eat one’s hat, to change one’s coat, etc.
ЛО, що позначає предмет побуту, є ведучим компонентом в ФО, якщо вона є її смисловим центром.
А всі інші компоненти лише доповнюють основне значення і не є ведучими.
Зіставлення ЛСП "Предмети повсякденного вжитку в сучасній англійській мові" британського та американського варіантів англійської мови (BrE & AmE) дозволяє виявити певні розбіжності в лексичних
системах обох варіантів. Так, у межах ЛСП "Предмети повсякденного вжитку в сучасній англійській мові"
спостерігається ряд розбіжностей у сфері номінації спільних для обох варіантів понять. Потрібно
відзначити, що кількість "лексико-семантичних аналогів"[15:128] є невеликою і становить 10%. Наприклад:
BrE variant
frying pan
Churn

Definition
A round flat pan with a long
handle, used for frying food [13:571].
a large metal container used to
carry milk in [13:227]
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AmE variant
Skillet [13:1346]
milk can [13:290]
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Етимологічний аналіз лексико-семантичних аналогів свідчить про наявність цих форм в англійській
мові давнього та середньоанглійського періоду з подібним значенням:
BrE frying pan :: AmE skillet
pan – OE "panne"-"broad shallow vessel"[14:645];
skillet – Anglo-Latin "scilleta"(XIV); Old French "esculete"-"saucepan, stew-pan"[14:831].
BrE churn :: AmE milk can
churn – OE "butter-making machine"; "the container for milk" [14:162];
can – OE "canne" – "vessel for liquid" [14:139].
Отже, при наявності різних форм вираження однакових понять в AmE та BrE, вони мають спільне
походження.
ЛСП об’єднує певні ЛО, що служать матеріалом для утворення мовних одиниць вищого рівня. ЛСП
"Предмети повсякденного вжитку в сучасній англійській мові" в AmE та BrE включають ЛО, з яких 10%
мають однакову семасіологічну структуру, але при цьому відрізняються ономасіологічними
структурами. Етимологічний аналіз доводить походження лексико-семантичних аналогів назв предметів
побуту. Отже, причиною наявності розбіжностей в AmE та BrE в сфері номінації предметів
повсякденного вжитку є ізольоване існування AmE з ХVІ століття.
Перспектива нашого дослідження вбачається в здійсненні більш глибокого концептуального аналізу
концепта "Предмети побуту" та типологічному порівнянні цих концептів на матеріалі сучасної
української, російської, німецької та англійської мов.
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"ХИБНІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА" В МІЖМОВНОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМОВНОМУ КОНТЕКСТІ
(на матеріалі сучасної німецької мови)
Статтю присвячено проблемі "хибних друзів перекладача" в сучасній німецькій мові. Запропонована
класифікація такої лексики, описано її динамічний характер. Розглянуто специфічну групу сучасних
інтралінгвальних "хибних друзів перекладача", поява яких була зумовлена дією позамовних чинників та
дивергентними процесами у мові.
Для досягнення адекватності перекладу при передачі денотативного змісту в тексті перекладачі
використовують спеціальні прийоми, маючи при цьому справу з різними типами лексичних
віповідностей. Частка абсолютних еквівалентів – одиниць мови оригіналу та мови перекладу, які мають
однакову структуру та об’єм значення – є при цьому насправді доволі незначною. Набагато частіше
перекладач стикається з лексикою, яка може провокувати перекладацькі помилки. Однією з
найпоширеніших та найвідоміших перекладацьких проблем такого типу є, так звані, "хибні друзі
перекладача" (нім.: falsche Freunde; англ.: false friends; франц.: faux amis). Маючи зовнішню схожість зі
словами мови перекладу, але відрізняючись від них змістом, вони є "пасткою" для перекладача, оскільки
спричиняють помилки, які можуть викликати при перекладі не лише курйози, але й призвести до
значного спотворення змісту та порушення процесу комунікації.
У перекладознавстві розрізняють два типи "хибних друзів перекладача": діахронічні, інтралінгвальні
(внутрішньомовні) та синхронічні, інтерлінгвальні (міжмовні). Поява перших зумовлена, зокрема,
зміною семантики одиниць однієї й тієї ж мови в ході її історичного розвитку, напр.:
середньоверхньонім.: arebeit ≠ нововерхньонім.: Arbeit, свн.: veige ≠ нвн.: feige, свн.: muot ≠ нвн.: Mut. До
другої групи належать лексичні одиниці, які при відмінностях у плані змісту відзначаються зовнішньою
схожістю і функціонують одночасно у різних мовах, напр.: франц.: solide ≠ нім.: solid, англ.: actually ≠
нім.: aktuell, нім.: Balance ≠ іспан.: balance тощо [1:224].
Склад групи лексичних одиниць, до якої входять "хибні друзі перекладача", не є однорідним і сталим.
Л.К. Латишев виділяє чотири основні типи "хибних друзів перекладача" стосовно німецької та російської
мов:
1. Слова мови оригіналу, співзвучні словам мови перекладу, але такі, що повністю розходяться з ними
своїм значенням, напр., der Termin – 1) строк; 2) судове засідання; 3) домовленість про зустріч (а не
"термін").
2. Багатозначні слова мови оригіналу, в яких частина значень збігається із значенням зовні схожого
слова мови перекладу, а частина значень розходиться, напр., der Referent – не лише 1) референт
(посадова особа), але й 2) доповідач.
3. Лексичні одиниці мови оригіналу, у яких є схоже за звучанням чи написанням слово у мові
перекладу, що одним із своїх значень є еквівалентом слова мови перекладу, проте у того ж самого слова
мови перекладу є ще одне або кілька значень, які не мають нічого спільного із своїм звуковим
(буквеним) аналогом у мові оригіналу. Наприклад: der Radiator – радіатор (нагріваючий пристрій), але не
радіатор автомашини (нім.: der Kühler).
4. Назви мір, ваги та інших величин виміру, які є співзвучними в мові оригіналу і мові перекладу, але
які не збігаються по кількості: das Pfund – 500 г, а російський фунт має 409,5 г, der Zentner – в Німеччині – 50 кг (100 німецьких фунтів); в Австрії та Швейцарії – 100 кг [2:164].
Одним з важливих моментів у процесі навчання перекладу є попередження, виявлення та подолання
явищ міжмовної інтерференції на різних рівнях мови, причиною якої є, зокрема, "хибні друзі
перекладача". Як показує практика викладання, студенти досить часто припускають помилки при
перекладі такої лексики як з німецької мови на українську, так і навпаки, напр., у таких словах, як der
Konkurs – банкрутство (помилково перекладається як "конкурс" – нім.: der Wettbewerb), die Lektion – урок
(помилково перекладається як "лекція" – нім.: die Vorlesung; значення "лекція" є на сьогоднішній день
застарілим) тощо. Cюди ж потрібно віднести й іменник латинського походження der Aspirant у тому
значенні, в якому він вживається в російській та українській мовах – "аспірант". Це значення було
запозичене з російської у слововжиток колишньої НДР. У слововжитку ж колишньої ФРН та
сьогоднішньої об’єднаної Німеччини іменник der Aspirant є синонімом слова der Bewerber і має
насамперед значення "кандидат, претендент (на якесь місце)", а "аспірант" перекладається як der
Doktorand, der Promovend, der Forschungsstudent, der Dissertant.
Проблема "хибних друзів перекладача" особливо стосується роботи зі спеціальними текстами та
текстами суспільно-політичного змісту на заняттях з перекладу. Це пояснюється тим, що велику частину
"хибних друзів перекладача" складають інтернаціоналізми, які, в свою чергу, значною мірою
представлені у різних термінологіях та суспільно-політичній лексиці. Саме тому для запобігання
помилок при передачі змісту у процесі навчання перекладу необхідно постійно акцентувати увагу
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майбутніх перекладачів на цій проблемі з метою формування у них звички до постійного самоконтролю,
критичного ставлення до своїх знань та більш ретельного пошуку еквівалентів.
Інтернаціоналізми та інші лексеми, які належать до розряду "хибних друзів перекладача", як і вся
лексико-семантична система мови, повсякчас перебувають у стані безперервного розвитку, що
зумовлено новими комунікативними потребами мовців та соціально-економічними чинниками. Так, з
часом, завдяки динамічній природі мовного знака, частина "хибних друзів перекладача" може втратити
свій статус. Наприклад, лексичні одиниці, які були частковими "хибними друзями перекладача" (partielle
"falsche Freunde"), тобто відрізнялися від свого звукового аналогу в іншій мові лише одним із значень,
можуть набути під упливом іншої мови нового, не характерного для них раніше значення. У той же час
лексеми, значення яких повністю розходилися, можуть у процесі мовного розвитку перетворитися на
часткових "хибних друзів перекладача" [3:266] і т.д.
Як вже зазначалося, термін "хибні друзі перекладача" вживається не лише стосовно до двох різних мов,
але й стосовно варіантів однієї й тієї самої мови, тобто це явище може мати як інтерлінгвальний, так і
інтралінгвальний характер. Цікаве з погляду лексикології, соціолінгвістики та перекладу явище
спостерігається у словниковому складі та слововжитку сучасної німецької мови. Ряд німецьких лінгвістів,
зокрема М. Шредер та У.Фікс, виокремлюють специфічну групу "хибних друзів перекладача" [4], які не
можна віднести до запозичень чи інтернаціоналізмів у тому значенні, як це є з "хибними друзями
перекладача" при порівнянні двох різних мов. Їх виникнення обумовлене процесами більш ніж
сорокарічного дивергентного розвитку німецької мови у колишніх соціалістичній НДР та капіталістичній
ФРН – з 1949 по 1990 рік. До цієї групи мовознавці відносять слова, словосполучення та окремі значення,
які були характерними для слововжитку в колишній НДР. Значна їх частина була і є вживаною також і в
західнонімецькому мовному просторі, проте такі одиниці словника можуть мати там як повністю відмінне
від східнонімецького значення, так і лише часткові відмінності у семантичній структурі, стилістичному
забарвленні, конотаціях тощо. Отже, "хибним другом перекладача" у сучасному німецько-німецькому
слововжитку М.Шредер називає слово, яке в результаті відмінностей у розвитку обох комунікативних
спільнот колишніх ФРН та НДР набуло (тимчасових) дивергентних властивостей. У зв’язку з цим такі
слова викликають у сучасному загальнонімецькому слововжитку різні асоціації залежно від походження
комунікантів. Таким чином, у деяких випадках це призводить до неможливості реалізації комунікативних
намірів мовців у повному обсязі [4:157]. До цієї групи належать, наприклад, лексеми der Wettbewerb –
"змагання", der Neubau – "новобудова", die Werktätigen – "працівники, трудящі", der Verbesserungsvorschlag
– "рацпропозиція", planmäßig – "згідно з планом", vorfristig – "достроково", rationalisieren –
"раціоналізувати" та багато інших.
Описане явище "хибних друзів перекладача" у сучасному загальнонімецькому слововжитку має
тимчасовий характер і є релевантним насамперед для рецептивних процесів. Знання такої лексики
необхідне для правильного декодування текстів, у яких вона може вживатися, наприклад, у творах, де
описано життя в колишній НДР та процеси суспільної перебудови на сході Німеччини у 1989-1990 роках.
Літературні критики об’єднують їх в окрему групу – так звані, "Wenderomane". Напр., романи "Широке
поле" Гюнтера Грасса, "Московське морозиво" Аннет Грешнер, "Такі герої, як ми" Томаса Бруссіга,
оповідання Крістофа Хайна, Зігфріда Ленца та багато інших.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Капуш А.В. "Ложные друзья переводчика" в межязыковом и внутриязыковом контексте
(на материале современного немецкого языка).
Статья посвящена проблеме "ложных друзей переводчика" в современном немецком языке. Дается
классификация такой лексики, описывается ее динамический характер. Рассматривается
специфическая группа современных интралингвальных "ложных друзей переводчика", появление
которых было обусловлено влиянием внеязыковых факторов и дивергентными процессами в языке.
Kapush A.V. Translator’s "False Friends" in the Inerlingual and Intralingual Context (on the material of
the modern German language).
The article is devoted to the problem of the "false friends" in the modern German language. There is a
classification of the vocabulary along with the discription of its dynamic character. A special group of modern
intralingual translator’s "false friends" which appeared due to extralingual reasons and divergent processes in
the language is also considered.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ
МІФОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПТІВ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
(на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття)
Стаття присвячена розгляду особливостей номінативних одиниць, що втілюють концепти-міфологеми
у текстах пісень рок-груп кінця ХХ століття. Особливу увагу приділено функціонально- прагматичному
та лінгвокогнітивному аспектам зазначених одиниць.
Проблеми комунікативної лінгвістики досліджено в працях багатьох лінгвістів [1; 2; 3; 4; 5].
Традиційно вивчення комунікативних процесів з точки зору лінгвопрагматики має на меті встановлення
структурних, синтаксичних та семантичних особливостей одиниць мовлення [5: 316]. Крім цього,
оскільки національна концептуальна систему та концептуальна картина світу мовної особистості
вмотивовують вживання певних одиниць мови у комунікативних ситуаціях, перспективним є вивчення
дискурсу крізь призму теорії картини світу. Особливості взаємодії дискурсу й міфологічної
концептуальної системи, що детермінує мовленнєву поведінку мовної особистості взагалі та
представника міфологічного світу зокрема, вивчені недостатньо. З іншого боку, зважаючи на
дискурсивний характер міфу та специфічний набір засобів творення образності в ньому, міфологічний та
поетичний типи дискурсу є досить близькими. Однією з форм існування фрагментів національної
міфологічної картини світу є саме поетичний дискурс взагалі та дискурс виконавців пісень у жанрі hard
rock та power metal зокрема, в якому інтенсивно використовуються національно-культурні концептиміфологеми. Звернення до міфологічної традиції представниками саме цього жанру музики, що
претендує на безкомпромісність життєвої та творчої позиції, продиктоване потягом до відтворення
героїчного ідеалу як прототипової особистості, що, у свою чергу, викликаний явищем реміфологізації
сучасної культури. Більше того, у текстах пісень відбувається творення концептуальної картини
альтернативного світу на основі стандартного набору концептів-міфологем та концептуальних метафор,
притаманних германській (насамперед, давньоанглійській) міфологічній концептуальній картині світу.
Розгляд когнітивно-семантичних та функціональних особливостей номінативних одиниць у сучасних
пісенних текстах дозволяє виділити сукупність соціокультурних чинників, що стимулюють існування
міфологічного фрагмента у концептуальній картині світу сучасного соціуму (як британського, так і
інших, що відчувають на собі вплив британської культури). Таким чином, актуальність дослідження
визначається спрямованістю лінгвістичних студій на вивчення проблем комунікації та семантикокогнітивних і функціональних властивостей одиниць мови, що вживаються комунікантами.
Для визначення терміна "міфологічний дискурс" ми користуємося поширеним у сучасній лінгвістиці
підходом до дискурсу як "зв’язного тексту в сукупності з екстралінгвістичними
(прагматичними,
соціокультурними, психологічними тощо) факторами; текст, взятий в аспекті подій; мовлення, що
розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент взаємодії людей та механізмів творення
таких текстів [2; 3: 8]. У фокус дослідження дискурсу потрапляє активний суб’єкт спілкування та
пов’язані з ним комунікативно-прагматичні, когнітивні, семантичні та інші параметри, які
актуалізуються у процесі мовлення. Вивчення мовленнєвого продукту мовної особистості передбачає
встановлення смислу даного тексту як семантичної сутності, що лежить в його основі [3: 9]. Оскільки
дискурс є соціальною взаємодією, що передбачає вплив комунікативно-прагматичного контексту
спілкування на породжуваний текст, дослідження дискурсу орієнтується як на визначення власне
текстових категорій, так і концептуального підґрунтя соціокультурного контексту [6]. Під
комунікативно-прагматичним контекстом міфологічного дискурсу ми розуміємо сукупність
стереотипних соціокультурних ситуацій, міфологічних сценаріїв, розгортання яких детерміноване
специфікою національного або міфологічно орієнтованого віртуального мегафрейму. Міфологічний
мегафрейм є системним утворенням, що функціонально об’єднує базові концепти-міфологеми та
міфологічні сценарії, тобто, міфологічно орієнтованою концептуальною картиною світу в динаміці [7:
33]. Загальна міфологічна орієнтація національної ККС детермінується набором функцій міфу як
динамічної концептуальної системи, спрямованої, насамперед, на пояснення світового порядку та
визначення місця індивіда в ньому, а також особливостями міфопоетичної логіки, котра оперує
ментальними образами, певними передконцептуальними утвореннями, ейдетичними недискретними
сутностями, що постають у результаті взаємодії глибинних архетипів свідомості та колективного
несвідомого [7: 33-34]. У своєму дослідженні ми визначаємо міфологічний дискурс як текст,
детермінований дією базових концептів-міфологем та специфічних міфологічних сценаріїв.
У свою чергу, характер номінативно-дискурсивного акту, що відбувається в ході створення та
виконання пісні, залежить від дії ще одного аспекту комунікативно-прагматичного контексту, а саме, від
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"фокуса", крізь який автор тексту пісні сприймає та інтерпретує концепти міфологеми. Так, у пісні Lord
of the Rings групи Blind Guardian згадується Mordor - країна-фортеця Саурона, і позначається
номінативними одиницями типу Mordor // dark land under Sauron's spell // threatened a long time або the
land so dark // where I've to go [8: LR], що відображають концептуальну метафору ВОРОЖА ТЕРИТОРІЯ
– ЦЕ ТЕМРЯВА. Подібне сприйняття даного об’єкта цілком відповідає особливостям антропо- та
"ельфоцентричної" картин світу, створених ДЖ. Р.Р. Толкіном. Натомість, той же самий референт у
відповідній пісні групи Running Wild вербалізовано як Black fortress stands might and proud // The shelter
for the traced and tortured [9: Mr]. У даному випадку відмінна інтерпретація сутності денотата викликана
впливом специфічної індивідуальної концептуальної картини світу автора тексту, що протягом тривалого
періоду його творчості зберігає риси "піратського" та "позазаконного" світогляду який розуміється як
засіб реалізації потягу індивіда до особистої свободи.
Як засвідчують результати проведеного аналізу, міфологічні віртуальні світи, відображені у текстах
пісень сучасних рок-музикантів поділяються на: 1) світи "вільної особистості", в яких міфологічні
концепти застосовуються метафорично для емфатичної номінації якостей зазначеного індивіда та
антропоцентричних концептів загалом; 2) світи, побудовані шляхом інтерпретація міфологем і сценаріїв
національних міфологічних традицій; 3) світи, що постають поетично переосмисленими фрагментами
світів, створених авторами жанру фентезі; 4) магічно-міфологічні світи, розбудовані самостійно.
Оскільки "національна приналежність" груп і виконавців рок-пісень є негомогенною (в одній групі
можуть працювати представники кількох країн), а англійська мова використовується майже всіма
виконавцями, основним критерієм відбору мовного матеріалу було залучення та вербалізація авторами
текстів концептів-міфологем, традиційних для давньоанглійської картини світу. Дискурсу роквиконавців властиві такі концепти, які з фокусу давньоанглійської міфологічної концептуальної картини
світу перемістилися до периферії сучасної британської картини світу та в контексті сучасної роккультури набувають акцентуації в картині світу індивідів-виконавців, наприклад:
ВОЇН: brave men appeared [10], mystical old bard [8], I'm the warlord of the road [11], warriors called the
Metal Kings [11], a lonewolf, furious and castaway [9 ], an outcast on the path of no return // Punisher and
swordsman I was born to burn [11]; My father was a wolf [11], I'm the master of the world I have no fear of man
// Or beast born inside the soul of the world [11], mighty warrior [12];
ВІЙНА / БИТВА: The battle is raging [10], the meeting with swords made of steel [10], the river of steel, to
the sound of steel meets steel, so thunder and storm, the rage of the sword // the fury of my war, the axe of the
dwarf, the blood on the stone //the scream for the eternal [13]; Steel meets steel, axes, broadsword and shield
[11], the clash of honor calls [11];
ЗВИТЯГА / ХОРОБРІСТЬ: Standing strong, the brave and the elder [10], Armed with a heart of steel [11],
None can harm us - not their fire, iron or steel - for we have the Will to power [11]; Wild and free, together we'll
stand // Strong and proud, we claim our rights [9], Born with a heart of steel [11];
ЧЕСТЬ / ВІДДАНІСТЬ: We're fighting with honor protecting our Lord, We, the Templars, have survived by
honor and pride [10], a bond that will last forever [10], all sworn the eternal vow [11, Defenders of steel [11], I
don't want to wear your broken crown [14], Our dogged pride will never fade //Born-free we're still sailing the
seven stormy seas // No-one will force us to our knees [9], I seek a life of honor, free from all false pride // I will
crack the whip with a bold mighty hail // Cover me with death if I should ever fail. // Glory,majesty,unity... [11];
СЛАВА: the power and the glory, fight proud for your kingdom [10], sworn by the sacred blood of Odin
onward ride [11], Swear the creed of unity, by the circle of blood [11], fight for the kingdom bound for glory
[11], Death or glory, we're riding the storm [9], hell and glory honor and pride [11];
ЗБРОЯ: A sword made for him called: Vengeance [11], sceptre of iron could mercy bring // A shield of gold,
the Creator and king // And the great sword of steel [11], Hear my sword sing [11], Our ramming blades lay
their ships hold bare [11], blood is upon my steel [11], Our arrows fall like hail // Black shield and weapons,
black our chain [11], The holy sword of fire is burning [9]; Bow string and steel will prevail [11], Fierce is my
blade [11], the power of my sword [11], Nadsokor ... the black sword drinks on the souls that fell [12];
МАГІЯ: Sauron's spell [8], Call the witch to cast the runes, weave a magic spell [11], Magic stars our
guiding light [11], she brings this gift of witchcraft // apples of youth when I wrought [11], the spell has been
broken // the curse has been lifted [11], Sign of the hammer be my guide [11], so wizards cast your spell [11],
Beneath the cloak of magic I'll meet them in the air //I am invisible, I move without a sound [11], by fire and
magic I am sworn [11], The power of the magic the power of the spell ... the power of the demons spirits I
command [11: P], she could crack your brain with magic pain...Well I rolled the bones // To see who'd own [15],
I cry for magic, I feel it dancing in the light [15], I've lost my hold on the magic flame // But now I know your
name [15], We're off to the witch ...but the magic that we'll feel // Is worth a lifetime [15], Here we see the wizard
// Staring through the glass... You can see tomorrow // The answer and the lie [15], War unleashed the stench of
spells [12], He speaks the curse [12];
ВОРОГ: infidels [10], I'm stronger and so cold, cold as ice [8], One ring for the dark lord's hand // sitting on
his throne in the land so dark [8], crush the infidels in your way [11], The man in the dark will bring another
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attack [14], liars and deceivers [9], heart of blackness caught in eternal hate [9], sweep these dogs from our
kingdom [11], Do your demons ... ever let you go [15], Demons of evil at one with the night [12];
СМЕРТЬ you're gone to the home of the brave, don't fear your last step [8], I'll die with honor and pride
[11], We who die in battle are born // not for heaven, not for hell [11], take me to Valhalla // My spirit will never
die [11], Bloodbath in paradise, forever sleep in paradise [14];
ДОЛЯ: returning is my destiny [8], Sons of destiny shall wield [11], destiny is calling // Immortality be mine
[11], So it's written, it shall be [11], Falling, fate is calling... Armageddon fulfills the longawaited fate [9], Fate
is calling ... horror of a longtold prophecy [9], I was born to die [11], born to die in Battle I laugh at my fate
[11], our common foe the jaws of fate [12];
СКАРБ: Out in the distance there's so much gold // The treasure that I've found [8], the treasure lies beyond
the pouring rain [10], They promise you treasure if you fly [15] тощо.
Зважаючи на той факт, що наведені номінативні одиниці реалізують у поетичному дискурсі роквиконавців прагматичний аспект значення та міфологічно вмотивовані конотації, то з точки зору
функціональної лінгвістики їх можна ідентифікувати як:
1. Констататори, наприклад: They fight for gold and glory [10] – субстантивна сурядна фраза втілює
концепти СКАРБ та СЛАВА, що в давньоанглійській мовній картині світу мали позитивні конотації; у
тексті пісні, що відображає альтернативний міфологічний світ, вживання зазначеної одиниці викликане
необхідністю ідентифікувати мету діяльності індивіда;
2. Кваліфікатори, що виконують функцію оцінки ознаки, стану чи дії: 1) інтенсифікатори: chains of
fate hold a fiery stride [11]. ДОЛЯ розумілась давніми англійцями як сила, водночас згубна та сприятлива,
однак все таки більш шкідлива, аніж корисна, що призводило до функціонування одиниць типу geosceaft
grimme (жорстока доля) [16], fæge gefealleð (приречений гине) [16], wæs þæt gifeðe to swið (надто
жорстокою була доля) [16], hie on gebyrd hruron, gare wunde (вони вклонились долі, поранені списами)
[16] та ін. У сучасній англійській мові вживаються лексеми fate та doom, що викликає потребу вживання
метафоричної одиниці Chains для посилення негативних конотацій у значенні лексеми fate та,
відповідно, позначення концептуальної метафори ДОЛЯ – ЦЕ СИЛА, ЩО ОБМЕЖУЄ / РУЙНУЄ,
оскільки дія ДОЛІ призводить до загибелі персонажа.
2) лімітатори: I'm the warlord of the road [11]. У цьому випадку номінація індивіда як "ВОЇНА /
ВІЙСЬКОВОГО ВАТАЖКА" зумовлена дією базового у давньоанглійській міфологічній картині світу
концепта ВОЇН, у змісті якого закодовано уявлення про ВІЙНУ як один з прототипових видів діяльності
у міфологічному світі та, відповідно, необхідність для будь-якого члена соціуму військових навичок для
збереження життя, покращення добробуту чи досягнення високого суспільного стану. У тексті пісні
позначений індивід поводиться як воїн у тому сенсі, що не гребує ніякими засобами задля поставленої
мети, яка загалом співпадає зі згаданими пріоритетами язичницького вояка (виживання, збагачення,
піднесення), однак сфера його діяльності чітко окреслена й обмежена – це музика, що подорожує
країною, а успішність його діяльності дозволяє йому перетворитись на "ватажка".
3. Акцентуатори: 1. Fierce is my blade [11] – у конкретній ситуації реалізуються прагматичні
компоненти значення лексеми blade, які активуються внаслідок взаємодії концепта ЗБРОЯ з концептом
ВОЇН у контексті фреймової ситуації ГЕРОЙ ДОЛАЄ ВОРОГА, в якій використання зброї детерміноване
властивостями жорстокого, цілеспрямованого та безжалісного індивіда. З урахуванням властивої для
давньоанглійської міфопоетичної традиції персоніфікації зброї можна дійти висновку, що аналізована
номінативна одиниця функціонує з метою емфази однієї з прототипових властивостей ВОЇНА та
реалізує концептуальну метафору ЗБРОЯ – ЦЕ ЖИВА ІСТОТА. 2. Blood and death are waiting like a raven
in the sky [11] Наведена номінативна одиниця синтаксичного рівня функціонує як констататор та виражає
у вигляді поширеної дескрипції концептуальну метафору СМЕРТЬ – ЦЕ СИЛА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ПРИСУД ДОЛІ. Однак модифікуючий компонент, представлений у її структурі порівняльним зворотом,
виконує функцію акцентуації ситуативно релевантної ознаки "неминучість / приреченість".
Таким чином, результати проведеного аналізу приводять до таких висновків:
1. Поетичний дискурс рок-виконавців є формою існування фрагментів традиційної національної (у
даному випадку - давньоанглійської) міфологічної картини світу.
2. Зміст концептів-міфологем та специфіка міфологічних сценаріїв зумовлює загальний міфологічний
та героїчний характер альтернативних світів, що розбудовуються в піснях рок-виконавців.
3. Характер створюваного світу ("світ свободи", "світ магії", запозичений чи власноруч створений
"фентезі-світ") призводить до активації різних прагматичних інтенцій, які вмотивовують уживання
номінативних одиниць для реалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі.
4. Основними комунікативно-прагматичними функціями зазначених одиниць є функції констататорів,
кваліфікаторів (інтенсифікаторів i лімітаторів) та акцентуаторів.
Подальше дослідження може стосуватися вивчення тактик і стратегій, яких дотримуються автори
текстів пісень для вербалізації міфологічних сценаріїв. Перспективним є також розгляд особливостей
міфопоетичного дискурсу на матеріалі текстів різних жанрів з точки зору теорії мовленнєвих актів.
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Колесник О.С. Функциональные особенности номинативных единиц вербализации мифологических
концептов (на материале англоязычных текстов рок-песен конца ХХ столетия).
В статье рассматриваются особенности номинативных единиц, обозначающих концепты-мифологемы
в текстах рок-групп конца ХХ века. Анализируются функционально-прагматический и
лингвокогнитивный аспекты указанных единиц.
Kolesnik O.S. Funktional Peculiaritics of the Designation Units Verbalising Mythic Concepts in the Lyrics of
the Hard-rock Bamds of the End of the 20th Century.
The article tackles the peculiarities of the designation units verbalising the mythic concepts in the lyrics by the
hard-rock bands of the end of the 20th century. Special emphasis is laid onto the functional-pragmatic and
linguo-cognitive aspects of the said units.
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ПРО ПРОГРЕС У ЛЕКСИКОГРАФІЇ
(за матеріалами різних видань словника англійської мови Хорнбі)
У статті проаналізовано різні видання навчального словника англійської мови А.С.Хорнбі, виявлено
тенденції в зміні складу словника, в способах тлумачення значень слів, у використанні стилістичних
позначок і в методах вирішення проблеми трактування похідних слів
Пропонуємо аналіз 4 видань навчального словника англійської мови відомого педагога та
лексикографа А.С.Хорнбі "The Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English" (1-е видання,
передруковане в 2001 році, 2-е – передрук 1972 року, 3-є – передрук 1980 року і останнє – 2003 року) [14]. Про його популярність свідчать 185 передруків різних видань з 1958 по 2003 рік. Звичайно,
змінювався і авторський склад: від А.С.Хорнбі, Е.В.Гетенбі, Г.Уейкфілда, А.Р.Коуві, А.С.Гімсона в
перших трьох виданнях – до С.Вехмейєр, М.Ешбі в останньому 6-му.
Різняться і розміри видань у бік поступового збільшення. Таке збільшення відбувається за рахунок
додатків і вкладок. Останнє 6-е видання нараховує 1541 сторінку (порівнянно з 1037 в 3-му), 16 сторінок
кольорових вкладок і 16 сторінок лексико-граматичних пояснень (так звані "Study pages"}. Особливо
показовим і цінним є наявність в останньому виданні додатка "Defining vocabulary", у вигляді словникамінімуму, за допомогою якого тлумачаться всі реєстрові одиниці словника [4]. Це відповідає сучасним
тенденціям педагогічної лексикографії, що треба вітати.
Іншою новацією останнього видання ,порівняно з першими трьома, є ліквідація покликань у
словникових статтях на 25 дієслівних моделей, що були розроблені першим автором словника
А.С.Хорнбі і вважалися його в заслугою. Фактично в 3-му виданні [3] використовувалася 51 модель, бо
деякі моделі мали до 6 варіантів. У 6-му виданні розроблені мнемонічні і більш прозорі для користувачів
словника моделі, кількість їх значно менше, нема нумерації моделей, нема потреби кожного разу
звертатися до передмови словника, щоб виявити сутність дієслівної сполучуваності, бо вона наводиться
для кожної дієслівної вокабули і навіть для окремих значень полісемічних одиниць словника [4].
Порівняння різних видань словника Хорнбі щодо складу реєстру, характеру дефініцій, системи
лексикографічних позначок (usage notes) нами здійснено на матеріалі семантичного поля (СП) дієслів та
іменників, об’єднаних суперординатою k i l l .Зіставлення реєстру різних видань засвідчує відсутність
певною мірою, логіки стосовно включення чи виключення одиниць СП в те чи інше видання. Наприклад,
в останньому 6-му виданні відсутні такі члени СП, зареєстровані в перших трьох: blot out, finish smb off,
liquidate, make away with oneself, put smb out of the way, put smb on the spot, scrag, snipe, проте наявні такі
вокабули, відсутні в інших трьох виданнях: axe, burn, dispose of, eliminate, end your life, knife, knock off,
mop smb up, polish smb off, put an end to yourself, put an end to it all, sacrifice(v), stab(v), take your own life;
the chair, bloodletting. Порівняння реєстру навчальних словників Хорнбі і популярного словника Concise
Oxford Dictionary (5-го і 9-го видань) виявляє відсутність у виданнях словника Хорнбі вокабул, що
належать до стилістично маркованої лексики цього СП: slang – cook one’s goose, croak, give a person the
works, stretch(v), take for a ride, necktie party, have one’s gruel, scupper, highbinder; colloquial – remove,
swing, hatchet man; historical – petty treason, bowstring(v), break person on wheel, suttee, happy dispatch;
formal – decollate, jocular – send to the glory; figurative – the stake; law – chance-medley, a також інших
слів і словосполучень. що відносяться до періферії СП: burke, devour, halter(n,v), knock on the head,
lapidate, lay low, lay down, lay hands on oneself, mug(v), settle a person, stone(v), truss(v), battue, deicide, the
gallows, hot seat, prolicide, the rope, the scaffold, tyrannicide, uxoricide, bravo, Cain, Jack Ketch, fusillade.
Дослідження характеру словникових дефініцій (СД) засвідчило нові моменти.
В останньому 6-му виданні спостерігається уніфікація СД, тобто більше використання архісеми
поля "kill" у тлумаченнях членів цього СП і відповідно зменшується участь сем меншого ступеня
абстрагування, більш конкретних, таких, як "destroy", "execute", "put to death" та інших. Наприклад,
семема hang у цьому виданні описується через "kill" зі словниковими конкретизаторами (СК), а в перших
трьох виданнях через гіперсему "put to death" зі СК, crucify так само визначається за допомогою
гіперсеми "put to death" у перших трьох виданнях і через архісему "kill" в останньому (звичайно з
додаванням СК).
Відзначаємо переважне вживання займенника-оператора "somebody" в 6-му виданні (для 50 вокабул
даного СП) порівняно з іншими (в 3-му виданні – для 7 вокабул, у 2-му – для 4 і жодного разу в 1-му).
Цей займенник зареєстрований замість СК "a human being", "a person", "him" (в дефініціях homicide,
manslaughter, murder (v,n), put to death) або додається до СД (у crucify, electrocute, put to the sword,
smother, strangle, suffocate) при відсутності подібного аналога у перших трьох виданнях.
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Виключно синонімічні дефініції (без СК) в останньому виданні практично поодинокі (наприклад,
knock smb off тлумачиться тільки через "murder"), а в перших трьох відзначені переважно для
периферійних членів СП (наприклад, cut-throat у перших трьох виданнях описується через родосему
"murderer", а в останньому виданні ця вокабула взагалі відсутня, так само slayer у 2-му і 3-му виданнях
визначається як "murderer" при відсутності будь-яких словникових конкретизаторів). У більшості
випадків використовуються комбіновані СД, тобто опис через поєднання різних сем зі СК або без них
(так, finish smb off у 2-му і 3-му виданнях тлумачиться як "destroy", "kill" без будь-яких інших уточнень).
В окремих випадках зареєстровано вживання перифрастичних лексикалізованих дефініцій.
Наприклад, опис kill в останньому виданні через "to make sb/sth die" узгоджується з оголошеною
укладачами словника стратегією "defining vocabulary".
Вивчення стилістичних та інших позначок у 6-му виданні порівнянно з першими трьома виявляє а)
наявність позначок, відсутніх в інших виданнях, наприклад, formal для групи слів на –cide: fratricide,
infanticide, matricide, parricide, patricide, regicide; old-fashioned y dispatch(v), plug(v), put to the sword;б)
заміну одних позначок іншими, наприклад, informal замість slang для bump off , do in, string up (в 3-му
виданні), або замість colloquial для do for (в 2-му і 3-му виданнях); в) ліквідацію стилістичних позначок,
наявних в інших виданнях, наприклад, у gunman, mercy killing, strike down.Таким чином, спостерігаємо
певне уточнення системи стилістичних позначок.
Окремої уваги заслуговує питання трактування похідних слів. Можна зазначити, що з кожним
наступним виданням зменшується кількість відсутніх потенціально можливих похідних. Наприклад, у
першому виданні відсутні такі члени СП, як butchery, decapitation, decimation, killing, slaying, strangler, що
наявні в інших, а в останньому лише asphyxiation, slayer. Збільшується кількість похідних, що наводяться
без тлумачень. Це так звані графічні дефініції. Частина похідних визначається способом відсилання,
наприклад, у 2-му і 3-му виданнях massacre(v) визначається як "make a ~ of" або srangulation як "strangling
or being strangled" (у 2-му і 3-му виданнях). При цьому частіше використовується розширено описовий
спосіб, наприклад, у 2-му і 3-му виданнях assassination тлумачиться як "person, often hired by others, who
assassinates" або в перших трьох виданнях hanging(n) описується як "death by hanging". Executioner,
hangman, killer, poisoner в усіх виданнях визначаються таким розширено відсильним способом. Такий
метод, очевидно, є характерним для певних категорій слів (у цьому випадку для nomina agentis).
Отже, порівняння останнього (6-го) видання навчального словника Хорнбі з попередніми виявлено,
що збільшений об’єм словника за рахунок додатків i вкладок; у тлумаченнях використовується
обмежений словник-мінімум; зменшений набір дієслівних моделей, що описуюють сполучуваність
дієслів; спостерігається уніфікація СД за рахунок використання в тлумаченнях сем більшого ступеня
абстрагування, уточнення СК, ліквідації виключно синімічних визначень; уточнюються також
стилістичні позначки; збільшується в словникових статтях кількість похідних без дефініцій.
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"ЕГОЦЕНТРИЧНИЙ" ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ
Предметом статті є аналіз лексичного та граматичного значення дієслів, що орієнтовані на мовця,
слухача та третю особу, яка присутня, хоча не є безпосереднім учасником комунікації. Розглядаються
також "егоцентрично" спрямовані синтаксичні структури.
Мова є могутнім засобом відображення об'єктивного світу. Вона включає в себе мову-систему та
мовлення. Свідомі індивідууми осмислюють матеріальний світ на рівні мови-системи у формі мовних
категорій та інтерпретують його на рівні мовлення через мовленнєві акти. Використання мови – це
діяльність, яка називається мовленням, що набуває форми певних мовленнєвих актів. У 1969 році
Д.Сеарль писав, що мінімальною одиницею спілкування виступає не речення, як це вважається
загальноприйнятим, а породження цього речення в процесі здійснення мовленнєвого акту [1: 93].
Мовленнєві акти здійснюються в реальних ситуаціях конкретними мовцями з метою реалізації своїх
певних намірів. Отже, мовленнєві акти передбачають присутність як відправника/адресанта інформації
/sender, producer/, так і отримувача, адресата інформації /receiver, consumer/.
Адресант інформації /автор усного чи письмового висловлювання/ називає себе "я"/англ. "I", а
адресата інформації – "ти", "ви" / англ."you".
Присутність реального або потенціального/умовного адресата є необхідною умовою використання
мови для комунікації.
Крім активних учасників процесу комунікації, мовця та слухача, в мовленнєвому акті присутня ще
третя особа, на яку покликаються у висловлюванні. Ті, хто користуються мовою, розглядають
матеріальний світ через систему координат:
координати мовця:
я – тут – зараз
/англ..: I – here – at the present moment;
координати слухача:
ти – коло тебе – тепер
/you – near you – now;
координати третьої особи: він – там – тоді
/he – there – then.
Домінанти вказаних координат /я – тут – зараз; ти – коло тебе – тепер; він – там – тоді/ та інші
лексичні одиниці, що тлумачаться за допомогою цих домінант, називаються "егоцентричними".
У визначенні таких слів може бути експліцитно виражене посилання на мовця:
а/ "I" – used by a speaker or writer to refer to himself;
b/ there - adverb of place and direction /contrasted with here/ in at or to that place;
that/those ; – contrasted with this/these;
this/these are used when the person or thing is near in space or time to the speaker [2].
"Егоцентрична" орієнтація "there" визначається в результаті ланцюгового аналізу слів "there" –
that/those" – "this/these".
У деяких "егоцентричних" словах вказівка на мовця є пресупозиційним елементом, тобто лежить в
підґрунті словникового визначення. Наприклад:
"you" - the person addressed [2]
укр..: "ти" – людина, до якої звертаються /звертаються ті, хто є мовцями/.
Серед егоцентричних слів є слова різних частин мови, в тому числі й дієслова, в яких ця властивість
виявляється як на лексичному, граматичному, так і лексико-граматичному рівнях.
У першому випадку покликання на мовця, слухача чи третю особу міститься в лексичному значенні
певної групи дієслів. Так, аналіз дієслів "come" і "go", "bring" і "take" показує, що "come", "bring"
позначають рух до місця, де перебуває мовець або слухач, а "go", "take" вживаються при русі до інших
місць [3: 99, 117]:
I’ll be arriving at the hotel about six o’clock. Can you bring the car round at six-thirty?
Can you take the car to the garage tomorrow? I won’t have time.
Покликання на особу здійснюється в словникових статтях деяких дієслів за допомогою зворотних та
присвійних займенників. Наприклад:
boast /v/ - make a boast or boasts;
boast /n/ words used in praise of oneself, one’s acts, belongings, etc.
Дієслово"boast"/хвалитися/ пояснюється через іменник "boast"/хвастощі/, лексичне значення якого
розкривається за допомогою зворотного займенника oneself та присвійного займенника one’s. У
семантиці присвійних займенників міститься вказівка на особу чи предмет, які вже згадувалися.
Зворотний займенник вказує на особу чи предмет, які є об'єктом своєї власної дії .
Цікавими є випадки експліцитного вираження замикання дії на його агенсі: pride oneself /гордитися/;
busy oneself /займатися/. Дієслова такого типу взагалі не зустрічаються без зворотних займенників: He
prides himself upon his skill as a pianist.
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Деякі дієслова можуть сполучатися як з додатком, що позначає зовнішній об'єкт /Mary was dressing
her doll./, так і зворотним займенником, який є маркером того, що дія спрямована на її виконавця [ 4:79].
Коли семантичний суб’єкт і об'єкт збігаються,
дієслова "wash", "dress", "shave" зазвичай не
сполучаються зі зворотними займенниками [3:486]: Do you shave on Sunday?
Випущення зворотних займенників у таких прикладах свідчить про те, що вказівка на виконавця дії
набуває якості пропозиційного елементу. За умов необхідності вияснити, хто виконує дію, зазначені
дієслова вживаються зі зворотними займенниками: Jim is not old enough to dress himself.
"Егоцентричність" може фіксуватися не тільки через лексичне значення дієслів, а й передаватися
через їх граматичне значення.
Граматична категорія особи представляє дію як таку, яку мовець асоціює з собою або групою людей,
включаючи мовця, або з тим/тими, до кого звертаються, або третьою особою, яка безпосередньо не бере
участі в мовленнєвому процесі [5:148]. Наприклад: "am" – "є" в першій особі однини Present Indefinite,
"is" – "є" в третій особі однини Present Indefinite.
Граматична категорія способу відображає відношення дії, що позначається дієсловом, до реальності з
точки зору мовця.
Дійсний спосіб передає дію, яка розглядається як реальний факт, який співвідноситься з тією чи
іншою часовою сферою: I speak English.
Наказовий спосіб виражає безпосереднє волевиявлення мовця спрямоване на співрозмовника, тим
самим позначаючи дію, яка ще не відбулася, а є виявленням бажання мовця, його спонукання до дії:
Speak English! – наказ.
Для вираження ввічливих просьб або скарги чи вибачення підходить форма наказового способу з
підсилюючим "do": Do sit down.
Форма наказового способу "get + Participle 2" вживається "щоб сказати іншим людям влаштувати так,
щоб певна дія була виконана над ними" [3:254]:
Get vaccinated as soon as you can – укр..: Зробіть прищеплення, як тільки зможете..
Про "егоцентричність" лексико-граматичного значення модальних дієслів свідчить той факт, що ці
дієслова не позначають прямо дію чи стан, а виражають ставлення мовця до дії, яка згадується у
висловлюванні. Мовець може інформувати слухача про можливість чи неможливість, необхідність чи
відсутність необхідності виконати дію, тощо / I can drive a car/ або вказувати на свої висновки.
Наприклад, припущення, яке передає ймовірність, виражається через "must" [6:11]:
You must be our new neighbours /=My conclusion is that you are our new neighbours./
укр..: Напевно, ви наші нові сусіди.
Крім того, ставлення мовця до слухача /тобто до дії слухача/ передається через такі комунікативні
акти, як наказ, заборона, дозвіл, докір, тощо. Широкий діапазон значень модальних дієслів пов'язаний з
волевиявленням мовця, яке спрямоване до слухача.
Так, у реченні "You mustn’t do that again"/=I order you not to do it again/ "must" передає заборону
мовця виконати дію. – укр.: Я забороняю тобі робити це знову.
Особливої уваги заслуговують "егоцентрично " орієнтовані граматичні структури:
1. "Get + Participle 2" передають значення дій, які ми виконуємо самі над собою [3:222]: get dressed
/одягатися/, get lost /загубитися/, get drowned /втопитися/, get engaged /заручитися/, get married
/одружитися/, get divorced /розлучитися/.
2. Одне із значень виразу "get + object + Participle 2" є "влаштувати так, щоб дія була виконана
кимось іншим" [3:222]: I must have my hair cut.
Ця структура може також використовуватися, щоб описати події, які трапилися з нами:
We got our car stolen twice last year . – укр.: Нашу машину крали два рази минулого року.
3. Ми використовуємо "had better", щоб порадити людям /включаючи нас самих/, що робити [3:225]:
You ‘d better turn that music down.
Перелік "егоцентрично" спрямованих граматичних структур не є вичерпним. Його можна доповнити
іншими прикладами.
Отже, англійські дієслова мають великий арсенал лексичних, граматичних та лексико-граматичних
засобів , що виражають "егоцентричність", тобто орієнтацію на мовця, через:
1) напрямок руху, де перебуває/не перебуває мовець;
2) точку зору мовця у визначенні відношення дії до реальності;
3) ставлення мовця до слухача, реалізацію його інтенції в спрямованих до слухача наказах, заборонах,
дозволу, критиці, докору і т.д.;
4) формування мовцем різних висновків про дію;
5) налаштованість мовця на виконання дії третьою особою тощо.
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Котнюк Л.Г. "Эгоцентрический" потенциал английских глаголов.
Предметом статьи есть анализ лексического и грамматического значения глаголов, которые
ориентированы на говорящего, получателя информации и третьего лица, присутствующего, хотя не
являющегося непосредственным участником коммуникации. Рассматриваются также "эгоцентрично"
направленные синтаксические структуры.
Kotniuk L.H. The "Egocentric "Potential of English Verbs.
The subject of the article is the analysis of the lexical and grammatical meanings of the verbs, which are
oriented at the speaker, listener and the third person who is present though not taking part in the
communication. "Egocentrically" oriented syntactic structures are under consideration, too.
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ЧАСТОТНІ СЛОВНИКИ КОМЕНТАБЕЛЬНИХ ДІЄСЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена проблемі укладання частотних словників коментабельних дієслів англійської мови
на матеріалі трьох субмов та з'ясуванню реалізації імовірнісних диференціальних ознак
коментабельних дієслів у цих субмовах.
Інтерес до укладання і використання частотних словників (ЧС) пов'язаний, насамперед, з
необхідністю глибше пізнати закономірності функціонування певних мовних одиниць у тексті. ЧС
можна використовувати і "для відбору лексичного мінімуму при вивченні даної мови як іноземної, і для
створення ефективних систем стенографії, і для стилістичних студій, і для атрибуції непідписаних
рукописів, і для автоматичного опрацювання текстової інформації"[1:3]. ЧС складаються для
різноманітних одиниць мови: сполучень фонем, складів, морфем, речень та ін. ЧС дають можливість
детального вивчення структури тексту. Дуже часто за допомогою ЧС робиться лексикологічний аналіз
текстів. Зараз існує велика кількість ЧС із частотними характеристиками різних національних мов,
різних субмов. Видані як одномовні ЧС, так і двомовні, і навіть трьохмовні ЧС [2; 3; 4].
Мета нашої роботи полягає у спробі укласти частотні мікрословники коментабельних дієслів (КД) у
різних субмовах та у з'ясуванні реалізації імовірнісних диференціальних ознак КД у цих субмовах.,
оскільки ми розглядаємо коментабельність [5:86] як одну з імовірнісних диференціальних ознак, що
протиставляють субмови,
Ця мета зумовила вирішення таких завдань:
1) розглянути принципи складання частотних словників;
2) укласти частотні мікрословники КД субмов авторського мовлення, діалогічного мовлення та
міжнародної хроніки;
3) з'ясувати реалізацію імовірнісних диференційних ознак КД у цих субмовах.
ЧС відрізняються від інших видів словників тим, що до них включають лише ті лінгвістичні одиниці,
які трапляються в досліджуваному матеріалі, та поруч із лінгвістичною одиницею зазначається частота її
вживання в цьому тексті (або текстах) [6:33].
Якщо ЧС укладаються на вибірці більше 1 млн слововживань, то це великі ЧС; на вибірці від 999 до
400 тисяч слововживань – середні ЧС; на вибірці від 399 до 100 тисяч – невеликі ЧС; на вибірці менше
100 тисяч – частотні мікрословники.
ЧС можуть бути укладені або за алфавітом, або за рангом. В алфавітний ЧС включаються всі одиниці
підрахунку, а в ранговий – ті, що вище за певний поріг частоти.
За обсягом ЧС поділяють на повні й неповні. У повних ЧС наводяться списки всіх одиниць
підрахунку, що зустрілися у вибірці (навіть якщо вони зустрілися лише один раз). Неповні ЧС мають
задані автором пороги частоти досліджуваних одиниць. Ці пороги коливаються в значному діапазоні.
Принцип побудови частотного словника полягає у розміщенні лексичних одиниць за зменшенням
частот, починаючи з найбільшої. Перед словом зазначається його ранг (R) (найбільш частотна одиниця
отримує ранг 1, наступна за частотою – ранг 2 і т.д.), потім за словом подається власне його частота (F)
та показник розповсюдженості слова (I) в усіх досліджених текстах, який виражається в дрібних числах.
Показник розповсюдженості дорівнює частці від ділення кількості джерел, в яких зустрілося це слово, на
загальну кількість досліджуваних джерел. Величина показника розповсюдженості свідчить про те, якою
мірі ця лексична одиниця характерна для досліджуваного корпусу текстів.
Якщо дві або декілька лексичних одиниць мають однакову частоту, то вони отримують ранги з
інтервалом, який дорівнює кількості лексичних одиниць з цією частотою. Це означає, що будь-яка
лексична одиниця може мати будь-який ранг у зазначеному інтервалі. Слова з однаковим рангом
розміщуються за алфавітом.
У нашому дослідженні загальний об’єм вибіркового корпусу склав 30000 дієслів із 30 джерел - по
1000 дієслів із 10 джерел для кожної з трьох субмов: авторського мовлення (АМ), діалогічного мовлення
(ДМ) та міжнародної хроніки. Матеріалом дослідження стали твори британських та американських
письменників II половини XX століття (John Fowles, Irwin Shaw, Anne Weale та ін.) та британські і
американські газети того ж періоду (USA Today, The Guardian Weekly, International Herald Tribune та ін.).
У результаті аналізу зазначених джерел було отримано 438 КД для АМ, 1455 КД для ДМ та 1457 КД для
міжнародної хроніки.
На основі цих даних укладено частотні мікрословники КД англійської мови для кожної з трьох
субмов. У нашому випадку мікрословник неповний, з порогом частоти – 10.
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Таблиця 1.
Частотний мікрословник КД англійської мови субмови АМ художньої прози
R
W
F
I
1
to know
98
1
2
to think
41
1
3
to say
38
0,5
4
to tell
24
0,8
5
to realize
23
0,9
6
to feel
17
0,8
7
to see
16
0,6
8-9
to hope
13
0,7
to mean
0,6
10
to wish
12
0,7
11
to find (out)
10
0,4
Таблиця 2.
Частотний мікрословник КД англійської мови субмови ДМ художньої прози

R
1
2
3
4-5

W
to think
to know
to say
to hope

F
501
179
170
66

I
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-18

to tell
to suppose
to believe
to mean
to wish
to feel
to hear
to guess
to realize
to bet
to understand
to see
to expect
to suggest

55
48
46
30
23
22
19
17
15
14
13
10

1
0,9
0,9
1
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,4
0,7
Таблиця 3

Частотний мікрословник КД англійської мови субмови міжнародної хроніки

R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-19

W
to say
to think
to believe
to tell
to suggest
to claim
to mean
to show
to hope
to know
to announce
to note
to find
to add
to point
to warn
to indicate
to admit

F
609
60
58
39
38
37
34
31
30
29
28
24
23
20
19
18
17
16
161

I
1
1
1
0,8
1
0,8
1
1
1
1
0,8
0,6
0,9
0,8
0,5
0,6
0,7
0,7
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to agree
to argue
to estimate
to feel
to stress
to confirm
to fear
to doubt
to insist
to state

20
21-23
24
25
26-28

0,6
0,8
0,5
0,5
0,4
0,7
0,7

13
12
11
10
8

Таблиця 4.
Розподіл частот та рангів у лексиці в досліджених текстах
Ранг

АМ
Частота

1
2
3
4
5
6
7
8-9
10
11

98
41
38
24
23
17
16
13
12
10

Кількість
слів
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Ранг
1
2
3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-18

ДМ
Частота
501
179
170
66
55
48
46
30

23
22
19
17
15
14
13
10

Кількість
слів
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Міжнародна хроніка
Ранг
Частота Кількість
слів
1
609
1
2
60
1
3
58
1
4
39
1
5
38
1
6
37
1
7
34
1
8
31
1
9
30
1
10
29
1
11
28
1
12
24
1
13
23
1
14
20
1
15
19
1
16
18
1
17
17
1
18-19
16
2
20
13
1
21-23
12
3
24
11
1
25
10
1

Як бачимо, частотні мікрословники КД кожної субмови суттєво відрізняються один від одного
кількістю та інвентарем дієслів, які входять до його складу. Це дозволяє розглядати ці показники як
реалізацію імовірнісних диференціальних ознак КД у цих субмовах. Загалом КД субмови АМ художньої
прози характеризуються набагато меншою частотою вживання порівняно з ДМ та міжнародною
хронікою. Порівняємо, наприклад, вживання в усіх трьох субмовах дієслова to think як коментабельного.
В ДМ частота вживання цього дієслова 501 раз, в міжнародній хроніці вона у вісім разів менша – 60, а в
АМ вона майже в 1,5 рази менша за частоту вживання в міжнародній хроніці та в 12 разів менша за
частоту вживання в ДМ (41). Як зазначає О.В. Прокопенко, це дієслово має валентність на судження,
думки, припущення [7:8], а отже, цілком зрозуміла найбільша частотність його коментабельного
вживання в ДМ, де учасники діалогу часто вживають це слово. Наприклад:
So I think the writer would make him telephone the publishers. (John Fowles)
And Gallagher thought you’d come to get him. (James Murphy)
I don’t think I’ll ever be in the country by then. (Irwin Shaw)
Підвищена частотність вживання КД to say в міжнародній хроніці (609) порівняно з ДМ (170) та АМ
(38) пояснюється, напевно, тим, що це дієслово вживається як коментабельне для введення непрямої
мови. Наприклад:
…Rogoff said that it may be better to compare output in one quarter to output in the same quarter of the
previous year. (IMF Survey)
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He said that NATO had resorted to force only after "extensive and repeated efforts" to secure a peaceful
solution of the crisis. (The Daily Telegraph)
Щодо КД to wish, то воно найбільш уживане в ДМ (30), в АМ воно має вдвічі меншу частоту
вживання (12), в міжнародній хроніці воно трапилося лише два рази. Можливо, це пов'язано з
семантикою цього дієслова, адже в міжнародній хроніці такі дієслова, як to wish, to want, to warn в якості
коментабельних вживаються набагато рідше, ніж такі, як to say, to tell, to think тощо. Наприклад:
I wish I had your job. (Len Deighton)
I wish you would describe it to me…(Anne Weale)
Отже, як свідчить фактичний матеріал, різні КД мають різну частоту вживання.
На підставі вищевикладеного ми можемо зробити такі висновки:
1) частотні мікрословники КД кожної субмови суттєво відрізняються один від одного кількістю та
інвентарем дієслів, які входять до його складу;
2) за кількістю та інвентарем КД субмова АМ становить опозицію ДМ та міжнародній хроніці;
3) інвентар та частота КД кожної субмови залежить від певних чинників.
На наступному етапі планується з'ясувати чинники, що впливають на вживання тих чи інших КД у
різних субмовах.
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Косенко О.П. Частотные словари комментабельных глаголов английского языка.
Статья посвящена проблеме составления частотных словарей комментабельных глаголов английского
языка. Исследуется реализация вероятностных дифференциальных признаков комментабельных
глаголов на материале разных подъязыков.
Kosenko O.P. Frequency Dictionaries of Commentable Verbs.
The article is dedicated to the problem of compiling frequency dictionaries of commentable verbs in English. The
realization of probabilistic differential signs of commentable verbs in different sublanguages is examined.
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КОНВЕРСІЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Предметом статті є лінгвістичне дослідження розвитку і функціонування конверсійних одиниць
сучасної англійської мови. У статті подано класифікації конверсійних одиниць, проаналізовано та
прогнозовано їх продуктивність. Ключові поняття: конверсійні одиниці, продуктивність, конверсійні
моделі, напрямки деривації, лексичні корені.
Конверсія як засіб словотвору була продуктивною на всіх етапах розвитку англійської мови, але вона
стає ще більше активною в середині 90-х років ХХ століття. Однак не всі конверсійні одиниці, які
активно функціонують у сучасному мовленні, зафіксовані в словниках. Більшість дослідників
використовують діахронічний підхід у вивченні цього явища, що не дає змоги проаналізувати конверсію
у сучасному аспекті. Кількість лексичних одиниць, утворених за допомогою конверсії в англійській мові,
з кожним роком зростає і це вимагає додаткових наукових досліджень.
Метою нашого дослідження є вивчення функціонування і розвитку лексичних одиниць, сформованих
шляхом конверсії в сучасній англійській мові. Завдання полягають у тому, щоб виділити типи конверсії;
відібрати методи визначення напрямку деривації у конверсійних парах; класифікувати конверсійні
одиниці; зробити статистичний прогноз функціонування конверсійних одиниць у мові.
Об’єктом є функціонування і розвиток конверсійних одиниць у сучасній англійській мові.
Предметом дослідження виступають лексичні одиниці, утворені за допомогою конверсії. Термін
"конверсія" у нашому дослідженні ми розуміємо як безафіксний, морфолого-синтаксичний шлях
словотвору, що веде до морфологічних, лексичних, синтаксичних змін отриманого слова [1:94; 2:16]
Проведений аналіз англійських одиниць (1016 конверсійних пар) показав, що в англійській мові існує
два типи конверсії: повна (слово включене в нову парадигму і характеризується новими граматичними
категоріями, приймає іншу синтаксичну функцію і нове лексико-граматичне значення, напр. a face → to
face; a pilot → to pilot; a phone → to phone) і часткова (спочатку іменник формується шляхом конверсії
від дієслівного кореня, потім цей іменник сполучається з такими дієсловами, як: give, make, have, take ,
напр. to smoke→ a smoke→ to have a smoke; to look→ a look→ to give a look; to walk→a walk→to take a
walk). Проблема визначення утвореного і утворюючого слова в конверсійних парах є надзвичайно
важливою, коли ми повинні встановити напрям деривації. Ці напрями визначаємо за допомогою
критерію "протиріччя", а також логічного, лінгвістичного, словотворчого і семантичного критеріїв. Із
цих критеріїв найбільш важливими є словотворчий і семантичний - для них не існує майже ніяких
обмежень у застосуванні [3: 5]. Проаналізувавши мовний матеріал дослідження, ми прийшли до
висновку, що конверсійні пари в англійській мові можна класифікувати відповідно до їхніх конверсійних
моделей, семантичних відносин у конверсійних парах, а також структури дериваційного кореня.
Аналіз конверсійних моделей показав, що тільки три моделі: N→V (564), V→N (183), N → Adj (191)
є найбільш продуктивними і мають практичну цінність. Решта моделей: Adj → V (48), Adj → N (30)
нечисленні у сучасній англійській мові. Лексичні одиниці можуть мати різні семантичні відносини в
конверсійних парах. Наприклад,, у моделі V→N утворений іменник:
а) позначає дію, факт (swim,n; fall,n);
б) виконавця дії (help,n; scold,n);
в) об'єкт (ціль) чи результат дії (find,n; pinup,n);
г) інструмент дії (catch,n; lift,n);
ґ) місце дії (walk,n; stay,n).
Структурна класифікація утворених коренів досліджуваних одиниць включає:
1) прості корені, що складаються з тільки однієї морфеми (farm,n; face,n);
2) афіксальні корені, що складаються з кореня і одного чи більше афіксів (halter,n; portal,n);
3) складені корені, що складаються з двох чи більше простих коренів (pinpoint,n; mastermind,n);
4) усічені корені (IRS,adj; UN,adj).
Аналіз конверсійних пар у різні історичні періоди показує, що конверсія як один з типів словотвору
була продуктивна на кожній стадії розвитку англійської мови і продуктивна сьогодні [4: 28].
Проаналізувавши функціонування конверсійних пар протягом останніх трьох сторіч за допомогою
методу статистичного прогнозу, ми прийшли до висновку, що в майбутньому продуктивність конверсії
як одного із шляхів збагачення словника англійської мови буде зростати.
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ПРОФЕСІЙНИЙ КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
У статті проаналізовано критеріальні ознаки професійного конфліктного дискурсу, його лінгвістичні
та екстралінгвістичні властивості. Ключові поняття: типи дискурсу, тематична ознака, стратегічна
ознака, конфліктна мовленнєва взаємодія.
Аналіз дискурсу як мисленнєвокомунікативної діяльності, яка являє собою сукупність процесу та
результату і поєднує лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники [1: 37], належить до провідних
напрямків сучасного мовознавства, що визначає актуальність нашого дослідження.
Об’єктом дослідження є професійний конфліктний дискурс, а предметом виступає взаємодія його
екстралінгвістичних та суто лінгвістичних властивостей, яка характеризує цей феномен як інтегральний.
Аналіз дискурсу включає два основні напрямки – макро- та мікро-аналіз. Макро-аналіз спрямований
на моделювання дискурсу, встановлення його типології та вивчення певного типу (типів) дискурсу.
Таким чином, дослідження, що проводиться, належить саме до цього напрямку.
Найбільш поширеними критеріальними ознаками, які лежать в основі виділення типів дискурсу,
виступають тематична [2] та стратегічна [3] ознаки. Комбінацію цих ознак покладено в основу
визначення типу дискурсу, що є об’єктом нашого дослідження: професійна діяльність формує його
тематичний аспект, а конфліктна спрямованість – стратегічний. Стосовно останнього варто зауважити,
що вивчення стратегій мовленнєвої поведінки у сучасних лінгвістичних роботах здебільше базується на
теорії ввічливості Р. Браун та С. Левинсона та описаних авторами стратегіях [4]. Проте, незважаючи на їх
меншу чисельність, випадки конфліктної мовленнєвої взаємодії також заслуговують на увагу [5; 6], що і
спонукало нас звернутись до аналізу професійного конфліктного дискурсу. Метою цієї статті є
визначення інтегрального характеру професійного конфліктного дискурсу (ПКД) із попереднім
уточненням його критеріальних ознак.
Отже, тематичну ознаку, яка є першою константною рисою досліджуваного типу дискурсу, розуміємо
як макротему тексту (сукупності текстів) – мовно-мовленнєвих творів. Професійна діяльність як
макротема визначає ще одну константну характеристику ПКД, яка підпорядкована тематичній ознаці та
випливає з неї: приналежність комунікантів до однієї професійної чи виробничої групи. Професійне
спілкування передбачає сумісну трудову діяльність і вимагає від комунікантів належної професійної
підготовки та знань у певній галузі. Таким чином професійне спілкування спостерігаємо між такими
комунікантами, як, наприклад, лікар-лікар, лікар-медсестра, лікар-фармацевт, тощо, наприклад
(1) "Let’s go in here a minute, Joe" O’Donnell opened the door to a small office.
O’Donnell was elaborately casual. " Joe, I think you should quit riding people at these meetings".
" Why?" Pearson was direct.
All right, O’Donnell thought, if that’s the way you want it. Aloud he said, "Because it gets us nowhere." He
allowed his voice to take on an edge.
"I pointed out a wrong diagnosis – that’s all". Pearson was aggressive himself now. "Do you suggest we
keep quiet about such things?" (A. Hailey, The Final…)
З огляду на те, що переважна більшість населення в англомовних країнах - це представники
середнього класу, саме їх спілкування, репрезентоване у творах художньої літератури, було обране
матеріалом дослідження.
Другою крітеріальною ознакою, яка константно представлена в КПД, є його стратегічна ознака –
дискурсивна стратегія конфронтації [7]. Оскільки ця стратегія не є такою, що завжди властива
професійному дискурсу, ПКД можна схематично представити таким чином:

Конфліктний професійний
дискурс

ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСКУРС
Гармонійний професійний дискурс
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Слід зазначити, що, окрім вказаних константних ознак, які характеризують ПКД як тип дискурсу,
йому притаманна і низка мінливих рис. Це, зокрема, умови спілкування: офіційність/неофіційність
ситуації, наявність інших учасників, соціальні (професійні; посадові тощо) характеристики комунікантів,
їх особистісні якості; а також умови, що спричиняють наявність об’єктивної конфліктної ситуації [8].
Усі ці показники ситуації, конструюючись у ментальних структурах як чинники дискурсивного
контексту, інтерактивно взаємодіють із текстом, впливають на його мікротему, актомовленнєвий
репертуар, спосіб представлення іллокуцій та пропозиційного змісту, вибір конкретних мовних засобів.
Інтерактивність цього процесу полягає в тому, що саме у вербальних засобах актуалізується конфліктна
ситуація, що об’єктивно існує. Саме через це ПКД постає як сукупність процесу та результату.
Розглянемо тепер, яким чином взаємодія екстралінгвістичних та суто лінгвістичних чинників
характеризує ПКД як інтегральний феномен.
Професійна діяльність, успіхи у роботі, кар’єрний зріст займають високе місце на культурнодетермінованій шкалі цінностей американців та англійців [9; 10]. Тому, щоб бути професійно-успішним,
англомовні комуніканти схильні нехтувати гармонію у спілкування та вдаватися до конфліктних дій, у
тому числі і мовленнєвих. Так, у наступному прикладі мовленнєва конфліктна взаємодія між чоловіком
та дружиною, обидва є медпрацівниками, обумовлена саме протиріччями у їх поглядах на професійну
діяльність:
(2) "But would you prescribe it for a patient?"
" I don’t have to. Fortunately I’m not an obstetrician or a gynecologist"
"Fortunately?"
"A slip of the tongue." Andrew said impatiently, "Let’s talk about something else".
"No," Celia persisted; there was an edge to her voice. "I want to talk about this because it’s important to both
of us." (A. Hailey, Strong…)
У ПКД знаходить своє відбиття ціла низка національно-специфічних рис, що притаманні
представникам англомовної лінгвокультурної спільноти. До них, зокрема, належить законослухняність:
так, у наступному прикладі підозра у зв’язку з мафією є тією об’єктивною конфліктною ситуацією, яка
призводить до взаємних конфліктних мовленнєвих дій двох юристів:
(3) Robert Di Silva turned to Jennifer Parker "I want her held for obstructing justice, for tampering with a
witness in a capital case, for conspiracy, for…" He was incoherent with rage. In her anger, |Jennifer found her
voice. "You can’t prove a single one of those charges because they are not true. I-I may be guilty of being
stupid , but that’s all I’m guilty of , no one bribed me to do anything" (S. Sheldon)
Професійна діяльність – макротема ПКД, визначає його як такий що є проявом внутрішньогрупового
конфлікту. На це вказують мікротеми ПКД , наприклад:
спосіб здійснення професійних дій:
(4) "Well," Alexander said diffidently," isn’t just doing the two tests alone…a bit out of date."
Bannister said sharply," Suppose you tell me why." (A. Hailey, The Final…)
засоби, застосовані у процесі трудової діяльності:
(5) "Oh, my God!" Dr. Stavely put a hand on her head in an incredulous gesture." Do you really believe that
sophomoric argument/ When it isn’t just about Valium. When every major drug that one company brings out is
copied by the others. That’s why pharmaceutical research should be directed and controlled by government,
thought paid for by the drug firms" (A. Hailey, Strong…)
"Now I can’t believe you’re serious," Celia said. "You’d want drug research controlled by the same
politicians who wrecked Social Security, spend billions needlessly, can’t balance a budget, and would sell their
mothers for votes. Why, under that arrangement, penicillin wouldn’t be the market yet. (A. Hailey, Strong…)
ступінь професійної компетенції комунікантів:
(6) "But don’t you understand? - the other way isn’t foolproof". Alexander spoke tensely; without realizing it
he had raised his voice. "With the two tests we’re doing here you can get a negative test result, and yet a
mother’s blood may still be sensitized and dangerous to the baby. You could kill a newborn child that way" (A.
Hailey, The Final…)
На те, що ПКД є внутрішньо груповим конфліктом, вказують і мовні засоби, такі, які експлікують
спільногрупову приналежність комунікантів – терміни, професійні жаргонізми, абревіатури тощо.
Але слід зазначити, що ПКД може набувати також і рис міжгрупового конфлікту. Причому, за
нашими спостереженнями, комуніканти схильні до підкреслення міжгрупових ознак(1) коли
когнітивними підвалинами ПКД є внутрішньоособистий конфлікт, спричинений когнітивним
дисонансом [11]:
Jennifer was furious. "The inquisition is over. I asked you to leave." Adam put the magazine down and said
quitly,"Miss Parker, do you think we could discuss this calmly for a moment?"
"No!" All the old rage boiled up in Jennifer again." I have nothing more to say to you or your damned
disciplinary committee. I’m tired of being treated like- like I’m some kind of criminal" (S. Sheldon)
(2) коли зовнішній, міжособистий конфлікт виникає через протиріччя, що лежить за межами
професійної діяльності
"No way! He’s guilty of murder plain and simple!"
Jennifer tried to control her anger." I thought the jury was supposed to decide that."
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"Robert Di Silva smiled at her without mirth.
"You don’t know how heartwarming it is to have an expert like you walk into my office and explain the law
to me"
"Can’t we forget our personal problem? I –"
"Not as long as I live"(S. Sheldon)
З огляду на мовно-мовленнєві засоби реалізації дискурсивної стратегії конфронтації, фіксуємо як такі,
що є проявом відкритої загрози особі адресата, вербальної агресії мовленнєві акти експресиви негативної
модальності та мовленнєві акти комісиви – загрози; інвентивні лексичні засоби, які містять сему
негативної оцінки, тощо – приклад (9), а також такі, де загроза особі представлена у непрямий спосібприклад (10).
(9) Now the older man risen from his chair. Whatever the provocation, Alexander had overstepped the
bounds between physicians and technologist. Head forward, Pearson shouted," That’ll do! I said I’m not
interested in a tissue processor, and that’s what I meant, and I don’t want any argument about it. He came around
the desk until he was directly in front of Alexander, his face close to the younger man’s. And there’s something
else I want you to remember: I’m the pathologist here and I’m running this department. I don’t mind suggestions
if they’re reasonable. But don’t get stepping out of line understand?" (A. Hailey, The Final…)
(10) From across the table Charlie Dornberger motioned with his pipe. "I don’t think Dr Pearson intended-"
Angrily Bartlett cut him off. "Of course you don’t think so. You’re a friend of his." (A. Hailey, The Final…)
Вищевикладене дає підстави зробити висновок, що ПКД є національно-специфічним та соціальним
феноменом, у якому особистісний чинник також набуває значної ваги. Взаємодія усіх цих чинників
знаходить своє відбиття у мовно-мовленнєвих засобах і демонструє інтегральний характер цього типу
дискурсу.
Перспективою дослідження є аналіз специфіки мовних та мовленнєвих засобів реалізації загрози
особі у ПКД.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У
ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті розглянуто смислові особливості контекстуального переосмислення фразеологічних одиниць
та його роль в експлікації концептів у художньому тексті. Ключові поняття: фразеологічна одиниця,
семантичне зрушення, концепт, концептом, текстова роль, авторський задум.
Антропологічний підхід до вивчення мовних явищ та мовленнєвих процесів, що набув широкого
розвитку в останні десятиліття, надав поштовху різноманітним відгалуженням когнітології. Дослідження
мови в площині когнітивної науки дозволяє зробити цікаві спостереження, серед яких неабияке місце
належить роботам, присвяченим художньому тексту. З точки зору когнітивно-концептуальної організації
художній текст розглядається як вербальний / невербальний об’єкт, породжений індивідуальною
свідомістю, який фіксує специфіку цієї свідомості. На першому плані постає царина авторської
свідомості та особливості її репрезентації у вербальних знаках [1:8]. Особливий інтерес становить
діяльність авторської свідомості як специфічна робота мислення, характер мовної когніції, яка пов’язана
з навколишнім світом у процесі активної діяльності свідомості. Отже, чинник креативності є одним з
основних теоретичних положень когнітологічних досліджень художнього тексту [2:25; 3:380].
З точки зору названого антропологічного підходу цілком мотивованим є інтерес до вивчення
фразеологічних одиниць [ФО] у площині когнітології, адже ідіоматика прямо відображає когнітивну
діяльність членів мовного колективу: ФО з’являються у мові у результаті осмислення необхідності
знайти знакове вираження для певних подій, відчуттів та ситуацій, які тісно пов’язані з людиною в
суспільстві, з відносинами між людьми [4:66].
Метою статті є спроба дослідити когнітивні особливості ФО сучасної англійської мови з
семантичними зрушеннями у процесі актуалізації таких ФО в художньому тексті. Семантичне зрушення
у ФО розуміємо як контекстуально детерміновану зміну семантики ФО на основі модифікації її
зовнішньої та внутрішньої форми.
Слід відзначити, що деякі види семантичних зрушень у ФО дістали висвітлення на матеріалі різних
мов [див.: 5, 6, 7], проте вся сукупність видів та аспектів цього явища вивчена не повністю.
Аналіз текстів англомовних художніх творів дозволив виділити п’ять основних видів семантичних
зрушень (а також доволі численні випадки їх взаємодії), які базуються на:
- розширенні компонентного складу ФО;
- скороченні компонентного складу ФО;
- заміні компонентів ФО;
- певних граматичних явищах усередині ФО;
- контекстуальному переосмисленні ФО.
Пропонуємо аналіз випадків контекстуального переосмислення ФО та випадків комбінації декількох
видів семантичних зрушень ФО з огляду на особливості реалізації концепту, втіленому у даній ФО.
Вважаємо доцільним розглядати співвідношення концепту та ФО на основі методики Н.В. Фоміних
[8:177], згідно з якою концепт – це мовний інваріант, який у мовленні виступає як один з концепторівваріантів. При цьому концептори можуть бути різними за своєю мовною репрезентацією.
Сучасні когнітологічні дослідження ФО виходять з чинника про те, що ФО репрезентує фрейм,
сценарій або гештальт [8:34; 9:90; 10:55], при цьому всі види концептів дістають певну вербальну
презентацію з усією сукупністю семем. Через аналіз семем можна зробити певні дослідження про
особливості вербального вираження концепту.
Наступним важливим чинником фразеологічної когнітології є теза про те, що процес мовлення
породжує надзвичайно яскраві елементи – стереотипні мовленнєві формули [тобто ФО], які наче
накладаються на прототипові структуру думки. Такі клішовані фрази, як правило, недостатньо
задовольняють необхідність об’ємно реалізувати комунікативні потреби мовця. Тому для побудови
повного за смислом та достатньо переконливого висловлення клішована фраза набуває набуває різних
конкретизаторів, що допомагають вибудувати таку структуру, яка б повністю виконувала комунікативні
завдання [11:78]. Аналіз контекстного ФО показує, що чи не найважливішим елементом такого
комунікативного завдання є експресивне вираження оцінки, особистого ставлення до людини, предмета
або події. Онтологічне призначення ФО – виражати оцінювально-емотивне ставлення мовця [8:34; 4:66]
набуває особливої значущості.
Саме необхідність точного вираження думки та оцінки спричиняє різноманітні випадки
контекстуального переосмислення ФО та складних структурних моделей їх трансформації, більшість з
яких індивідуальна для кожного письменника.
© Кузнєцова Г.В., 2004
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Розглянемо деякі приклади. У романі "Room at the Top" [J.Braine] автор порівнює два невеликі
містечка у повоєнний період, одне з яких, Варлі, було економічно краще розвинутим. Характеризуючи це
місто, письменник говорить:
[1] And, of course, Warley had never suffered very deeply from the Slump; its eggs were in too many
baskets. [c. 45]
У цьому реченні актуалізовано ФО ‘put all your eggs in one basket’ – сконцентрувати всі зусилля або
ресурси в один напрям дії так, що у разі поразки ніякої іншої альтернативи не залишається [12:115;
переклад наш], яка зазнає значних контекстуальних трансформацій та набуває дещо іншого значення.
Наведене вище речення можна перекласти таким чином: "Але, звичайно, Варлі ніколи дуже глибоко не
потерпав від Кризи; його статки мали занадто багато джерел". Спостерігається значне зрушення у
значенні базової ФО, яке має когнітивне підґрунтя, детерміноване комунікативними потребами
вираження концепту. Дана базова ФО є концептором двовершинного концепта-сценарію ЦІННІСТЬ /
СТАТОК – НАПРЯМОК. Трансформована ФО також актуалізує названі поняття, в ній реалізовано
вершини вихідного концепта, тому можна стверджувати, що вона виступає як своєрідний вторинний
концептор. Зміна значення ФО викликана плюс/мінус появою додаткових слотів-конкретизаторів: мінусслот ‘all your eggs’ → ‘its eggs’, плюс-слот ‘one’ → ‘too many’ та модифікацією сценарної картинки,
реалізованою зміною дієслівного компонента ‘put’ → ‘be’ [термінологію вжито за 13:181, 187].
Вторинний концептом актуалізується також у випадках семантичних зрушень на основі подвійної
актуалізації базової ФО, коли паралельно з реалізацією концепта базової ФО один або декілька
компонентів ФО виявляють значення самостійного слова. Цей компонент функціонує як метафора і може
утворювати словосполучення, яке синтаксично розгортає ФО в реченні. Наприклад, у романі "The Dean’s
December" [S. Bellow] знаходимо:
[2] The impression Sprangler now gave Corde was that of a man in a control tower monitoring unusually
heavy traffic. He said, "We were boys together, and you may think, Good old Dewey has worked his way to the
top and stepped on quite a few fingers and even faces en route; now he wants to enjoy a sentimental hour…" [c.
271]
Тут ужито базову ФО ‘step on smb.'s toes’ – ображати когось критикою його дій або вторгненням у
коло справ, за які ця людина відповідає’ [12:372; переклад наш], у якій спостерігаємо: 1) заміну
субстантивного компонента ‘toes’ на ‘fingers’; 2) розгортання ФО в цілому завдяки перетворенню
одночленного субстантивного компонента на двочлен: ‘toes’ → ‘fingers and…faces’; 3) двократне
вклинювання слів ‘quite a few’, що є конкретизаторами названого двочлена. У наведеному прикладі
субстантивні компоненти ФО реалізують своє пряме словесне значення ‘палець руки’ та ‘обличчя’,
завдяки чому весь вираз сприймається і як метафора, і як ФО. Такий вид трансформації ФО дістав назви
‘метаметафори’ [14:14]. Він призводить до того, що образ, закріплений у фразеологічній системі мови,
розвивається далі разом з розвитком концепта, який цей образ утілює. Розвиток вихідного концепта
НАМАГАТИСЯ ВИПЕРЕДИТИ здійснюється шляхом появи додаткових слотів, які кількісно та якісно
конкретизують значення метафори, що лежить в основі ФО. Тобто, як і в прикладі [1], концептор
базового концепту зазнає смислових модифікацій і реалізується як вторинний концептор, у результаті
вихідний концепт модифікується у НАМАГАТИСЯ ВИПЕРЕДИТИ ШЛЯХОМ СКРИВДЖЕННЯ.
Особливо цікавими постають випадки контекстуально значущих семантичних зрушень ФО, які мають
загальнотекстове значення. Так, заголовок зазначеного роману ‘Room at the Top’ є фразеологізмом, який
втілює концепт ВИСОКЕ СТАНОВИЩЕ. У широкому контексті роману спостерігаємо неодноразові
випадки актуалізації концепторів, які втілюють цей концепт у стислому, концентрованому вигляді
НАЙКРАЩИЙ. Найбільш виразно це спостерігається, коли для називання району, де знаходяться
будинки найбагатших та найупливовіших громадян містечка Варлі, вживається псевдо географічна назва
‘T’ Top’ [c. 19 та ін.]. Переосмислення та ідіоматизація цього поняття яскраво представлені у прикладах:
[3] "This is St. Clair Road," she said as the taxi turned up a long steep hill. "We live at the top. It’s always T’
Top in Warley, though, with a capital T." [c. 20]
[4] I congratulated myself on my good fortune…I was going to the Top, into a world that even from my first
brief glimpses filled me with excitement: big houses with drives and orchards and manicured hedges…[c.20]
[5] "You live right at T’ Top, of course?" [c. 63]
[6] The houses were smaller in this quarter; the big house at the top of the road was the last outpost of the
world of private swimming pools and poplars and new M.G. s. [c. 64]
У наведених фрагментах простежується паралельна актуалізація прямого та метафоричного поняття
‘the Top’, особливо чітко це експліковано у прикладі [6], де ‘at the top’ також може сприйматися як
метафора, яка експліцитно пояснюється в контексті цього речення: в ньому вжито інші вирази –
концептори концепту НАЙКРАЩИЙ: ‘the world or private swimming pools’, ‘new M.G. s’.
Текст роману містить численні випадки актуалізації даного концепта, серед яких найвищою
частотністю відзначено компонент базової ФО, яка є заголовком роману [the top]. Це свідчить про
значний текстовий потенціал вищенаведеного виразу, який завдяки заголовку сприймається саме у
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фразеологічному, а не у прямому значенні, або реалізує обидва значення водночас. Тобто концепт,
втілений у заголовку, в концентрованому вигляді актуалізується протягом всього тексту роману. Вирази
з компонентом ‘the top’ ніби концептуально цементують роман зсередини, що є вираженням авторського
задуму: в романі йдеться про те, до яких засобів доводилося вдаватися юнаку простого походження, щоб
дістатися до верхівки суспільства та здобути собі впевнено успішний шлях у житті.
Реалізацію компонента ‘the top’ у тексті роману можна розглядати як вид семантичного зрушення у
ФО, а саме як концентрацію образності, тому що завдяки названим особливостям уживання даного
виразу-концептора вихідний концепт актуалізується у концентрованому вигляді. Цей концептом також
виступає як вторинний відносно до первинного концептора – заголовка.
У випадку неодноразового вживання ФО з семантичним зрушенням, які є вторинними концепторами,
також спостерігаються особливості вираження авторського задуму, і одним з мовленнєвих засобів його
експлікації є семантичне зрушення ФО.
Наведені вище приклади дозволяють розглядати контекстуально переосмислені ФО як вторинні
концептори, причому тексти художніх творів містять доволі численні випадки актуалізації однієї
переосмисленої ФО, а також випадки реалізації складних внутрішньо смислових зв’язків за допомогою
багаторазової актуалізації одної переосмисленої ФО.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ:
ПРЕДМЕТНО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано особливості характеризації чоловічих та жіночих персонажів у романах
письменників-чоловіків та письменників-жінок, виділено відповідні гендерні преференції.
Гендерні дослідження належать до напрямку, який набув стрімкого розвитку протягом останніх
десятиліть. Студії гендерної спрямованості проводяться в царинах психології, філософії, біопсихології та
лінгвістики. Велика кількість праць, присвячених гендеру, дає можливість констатувати, по-перше, що
початковий етап становлення цього напрямку в українському та російському мовознавстві вже
завершився, про що свідчать приклади узагальнення та систематизації гендерних робіт [1]. По-друге,
було зроблене важливе спостереження онтологічного характеру, яке не викликає сумніву попри всі
розбіжності у поглядах представників цієї галузі: парадоксальність гендеру як феномена в мові полягає в
тому, що практично у всіх лінгвістичних дисциплінах є місце для його вивчення – будь то семантика,
соціопсихолінгвістика, теорія дискурсу й комунікації. За влучним висловленням О. І. Горошко, всі мовні
структури та розділи лінгвістики можна "пропустити" крізь "гендерні лінзи" [1:98].
Це спостереження виходить з глибин антропоорієнтованості сучасної лінгвістики, яка дала
мовознавству надзвичайно цікавий продукт – поняття про мовну картину світу, центром якої є людина.
Вивчення мовної картини світу виявилося результативним, швидко розвинулося в численних
піднапрямках і породило велику кількість цікавих робіт. Можна зазначити, що особлива увага до гендера
прямо витікає з принципу антропоцентризму: дані з галузі соціальної психології свідчать про те, що
люди розпізнають один одного в першу чергу за статтю і лише пізніше виділяють інші соціобіографічні
характеристики особистості, такі, як вік, расова належність та інше (Г. Берн). Важливість гендерного
фактора у термінах мовної картини світу призвела до підрозділу мовної особистості (Ю. Н. Караулов) на
мовну особистість чоловіка та мовну особистість жінки [1:100], тому що процеси мислення чоловіків та
жінок мають дістати відбиток в особливостях їх мовлення, як усного, так і писемного.
Слід зазначити, що гендерні дослідження характеризуються недостатньою розробленістю
термінологічного апарату [2:13], існують розбіжності у висловленнях щодо започаткування терміна
‘гендер’ [1:103; 3:9,10] для визначення соціальних, а не біологічних відмінностей між чоловіками та
жінками. Сам напрямок також не має одної дефініції, його називають "лінгвістичною гендерологією",
"гендерною лінгвістикою", "гендеролектологією", "гендеризмом", причому іноді підкреслюється
нетотожність цих понять. Для аналізу художнього тексту з позицій гендерних особливостей найбільш
доцільним та теоретично обґрунтованим є герменевтичне тлумачення: гендер визначається як своєрідна
міждисциплінарна інтрига, в основі якої сплітаються численні науки про людину, про її не тільки
біологічну, а й соціальну та культурно зумовлену специфіку, інтрига як сукупність обставин, подій та
вчинків, у центрі яких знаходиться людина. Ця міждисциплінарна інтрига висходить, з одного боку, до
інтриги Аристотеля, а з іншого, – до особливого ментального світу, що створюється в дискурсі [4:12].
Таким чином, як інтрига, так і дискурс наділені аналогічними властивостями, серед яких домінує
інтелігибельність [5:63], тобто пізнання через розум, через інтелектуальну інтуїцію попри всю складність
даного філософського поняття. Як зазначено у згаданих вище дослідженнях, сама гендерна інтрига
починає розгортатися перед дослідником у той момент, коли він поринає до світу дискурсу, де
використання мови починає вимірюватися саме ментальним простором дискурсу [3:13], в якому гендер
виступає як тип інтригоутворення. Звичайно, не всі лінгвістичні властивості дискурсу виявляють
гендерний план. За даними аналізу особливостей уживання лексики (для англомовних лінгвокультурних
спільнот), 58% вживання лексем виявили гендерні особливості [6:38].
Предметом статті є вивчення предметно-лінгвістичних особливостей презентації чоловічих та
жіночих персонажів у сучасній англомовній художній прозі. Гендерні особливості сучасної англомовної
прози вже нараховують певне число робіт [напр., 7;8], є спроби виявлення загальнолінгвістичних
особливостей чоловічих та жіночих персонажних характеристик у творах письменників-чоловіків і
письменниць-жінок [9]. У роботі пропонуємо спробу детального дослідження предметних та мовних
преференцій у характеристиках персонажів на матеріалі текстів 20 романів сучасних британських та
американських письменників (5 авторів) та письменниць (5 авторів).
Презентація персонажів майже завжди починається з називання та опису зовнішності (93%
характеристик), причому використовується називання та опис традиційних характеристик: зріст, зачіска
та колір волосся, тип обличчя, розмір та колір очей, деталі одягу і т.д. Проте у манері презентації
письменників та письменниць простежуються досить цікаві відмінності.
Письменники-чоловіки, характеризуючи чоловіків, використовують деталі, які свідчать про ціннісностереотипне оцінювання чоловіка взагалі [1:112-113], причому загальну емоційну тональність можна, як
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правило, характеризувати як нейтральну. Риси зовнішності або деталі одягу набувають рис позитивної
або негативної оцінки в подальшому контексті залежно від особливостей особистого ставлення
адресанта (оповідача або іншого персонажа) до описуваного літературного героя. Типовою чоловічою
характеристикою письменника (чоловіка) може бути такий фрагмент:
The Aston-Martin started with a deep, healthy roar. As it passed the café in the direction of
St Clair Road I noticed the young man's olive linen shirt and bright silk neckerchief. The collar of
the shirt was tucked inside the jacket; he wore the rather theatrical ensemble with a matter-offact nonchalance. Everything about him was easy and loose but not tired or sloppy. He had an
undistinguished face with a narrow forehead and mousy hair cut short with no oil on it. It was a
rich man's face, smooth with assurance and good living. (J. Braine).
У цій характеристиці використана низка деталей (14 ад’єктивних та іменниково-ад’єктивних
сполучень), 5 з яких стилістично відзначені: епітети, метафори та метафоричні епітети. Тільки кінець
опису містить стереотипічне позначення ціннісних рис, відмінних від зовнішності: матеріальна
забезпеченість, спосіб життя, характер.
У подальшому контексті при характеризації чоловіків предметно-аксиологічні акценти та, відповідно,
способи їх лексико-семантичної презентації змінюються. Частотність деталей різного характеру в
середньому (68% фрагментів характеристик) виглядає так: деталі зовнішності (20% фрагментів), риси
характеру (71% фрагментів), професійна діяльність або здатність до неї (63%), матеріальне становище
(58%), експліцитні оцінки особистого ставлення, позитивного чи негативного (43%), інші деталі (37%).
По-іншому виглядають характеристики жінок. У перших текстових фрагментах, присвячених жінкам,
провідне місце також належить стереотипним параметрам, серед яких помітно переважає наявність або
відсутність зовнішньої привабливості. У 98% фрагментів-характеристик вживаються експліцитно
виражені оцінки особистого ставлення. Наведемо приклади:
In a minute a girl of about sixteen came in. She was tall and fresh, with dark, young,
expressionless eyes, and well-drawn brows, and the immature softness and mind-lessness of the
sensuous Celtic type. (D. H. Lawrence).
The woman was buxom and healthy, with dark hair and small, quick brown eyes. She was
bursting with life and vigour, the energy she threw into the game of cards excited all the men,
they shouted, and laughed, and the woman held her breast, shrieking with laughter. (D. H.
Lawrence).
У двох коротких характеристиках простежується типове явище – помітне збільшення стилістично
забарвлених одиниць порівняно з чоловічими характеристиками (з 8 фраз, ужитих у першій
характеристиці, 5 стилістично марковані; у другій – відповідно 5 з 7), яких у середньому вживається 5060 %. Крім того, достатньо характерною є відсутність деталей, які вказують на професійну або соціальну
належність. У подальшому контексті частотність деталей різного лексико-семантичного змісту така:
деталі зовнішності (87%, приблизно половина з них включає експліцитні оцінки особистісного
ставлення), вік (40%), професійна діяльність або здібності (34%), риси характеру (68%, з частотними
експліцитними оцінками), матеріальне становище (38%), наявність або відсутність привабливості (61%).
Порівняння частотності різних предметно-лінгвістичних параметрів у чоловічих та жіночих
характеристиках дозволяє стверджувати, що:
- характеризуючи жінок, письменники-чоловіки приділяють значну увагу рисам зовнішності та
привабливості, причому деталі одягу відзначені зниженням частотності порівняно з чоловічими
характеристиками;
- у характеристиках чоловіків найбільшу ціннісну роль відведено рисам характеру, професійній
діяльності та матеріальному становищу;
- маркери експліцитної оцінки вживаються у переважній більшості вже перших фрагментівхарактеристик жінок, зберігаючи достатньо високу частотність у подальшому контексті, в той
час як такі маркери рідко відзначаються у первинних характеристиках чоловіків і взагалі мають
значно нижчу частотність у подальшому контексті (61% у жіночих характеристиках і 43% у
чоловічих).
Письменники-жінки використовують іншу предметно-структурну схему для презентації своїх
персонажів. У характеристиках чоловіків параметри зовнішньої привабливості, краси посідають таке ж
важливе місце, як професія або талант. Маркери експліцитної оцінки з'являються у перших фрагментах
чоловічих характеристик у 75% випадків. Наведемо типовий приклад:
A slow smile was spreading itself across Walter Urban's handsome, though somewhat
labrador-like, face. He loved money; not so much the possession of it as the juggling with it, the
consideration of how to make it multiply, how (with subtle and refined legality) to keep it from the
coffers of the Inland Revenue, and he loved the pure beauty of it as an abstraction on paper rather
than as notes in a wallet. The smile grew to beaming proportions. (R. Rendell).
Запропонована характеристика містить експліцитні вираження привабливості; опис зовнішності та
рис характеру подається шляхом вживання значної кількості стилістично маркованих засобів (більше
173

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 17. Філологічні науки

50%), значна частина характеристики присвячена професійним даним та матеріальному становищу. В
цілому предметно-лінгвістичні преференції щодо характеризації чоловіків у текстах письменниць
виглядають таким чином: експліцитно оцінювана привабливість (70%), деталі зовнішності, вік (72%),
деталі одягу (40%), риси характеру та здібності (80%), професійні риси (62%), матеріальне становище
(50%), інші характеристики (71%).
Характеризуючи жінок, письменники-жінки акцентують увагу на названих параметрах в іншій
пропорції: деталі зовнішності (100%), експліцитно оцінювана привабливість, вік (48%), деталі одягу
(98%), вказання на емоційний стан або темперамент (60%), риси характеру (92%), професійна діяльність
або здібності (54%). Таке співвідношення параметрів можна проілюструвати типовим прикладом:
Margaret was twenty-six years old with smooth, dark-copper hair kept firmly in a knot on
top of her head, and a flawless skin the color of fresh milk. She had cool gray eyes and a cool
manner to match, and her full mouth drooped slightly at the corners, as though she were a little
sad. But despite her somber manner, Margaret was quick to laugh at Jeb's little jokes, and her
shyness soon melted under his expert charm. Still, she was the exact opposite of Jeb in
temperament and it was totally unexpected on her part when he proposed to her.(E. Adler).
Особливості презентації чоловічих та жіночих персонажів у текстах творів письменниць можна
узагальнити таким чином:
- автори-жінки в цілому більше уваги приділяють зовнішнім даним своїх персонажів, зокрема
одягу;
- експліцитно виражені оцінки привабливості персонажа відзначені високою частотністю в
характеристиках чоловіків і низькою – в характеристиках жінок;
- досить високою частотністю характеризуються деталі, які виражають емоційний стан або
темперамент;
- експлікатори професії та матеріального стану персонажів не деталізуються, частіше ці параметри
тільки називаються.
Подані вище спостереження над особливостями предметної та лінгвістичної презентації чоловічих та
жіночих персонажів у прозі письменників-чоловіків і письменників-жінок дають підстави стверджувати,
що аналізовані текстові фрагменти демонструють досить виразні гендерні преференції, які можуть
свідчити про гендерні особливості сприйняття людини (персонажа) з точки зору чоловіків та жінок.
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The paper deals with the peculiarities of characterization of male and female personages in the novels of male
and female authors, certain gender preferences are pointed out.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМА-РЕМАТИЧНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
У статті здійснено порівняльний аналіз тема-рематичного членування речення в англійській і російській
мовах та запропоновано рекомендації для перекладу науково-технічних текстів з російської на
англійську мову.
Як відомо, кожне речення містить деякий комунікативно-інформаційний центр (рему), який
найчастіше передає якусь нову інформацію про предмет повідомлення (тему). У зв'язку з цим, як
справедливо зазначає Л.А. Черняховська [1:22], текст може бути зрозумілим правильно, а переклад
визнаний адекватним, якщо в ньому правильно передані не тільки значення слів, їх граматичні форми і
синтаксичні відносини, але й коли в ньому правильно відображено актуальне (тема-рематичне)
членування речення.
Цим проблемам присвячено декілька фундаментальних монографій, що досліджують актуальне
членування речення на матеріалі різних мов [1; 3; 4] а також англо-російські відповідності в текстах
публіцистичного стилю [1].
Запропонована стаття є дослідженням способів збереження комунікативної структури речення під час
перекладу науково-технічних текстів з російської мови на англійську.
Труднощі адекватного членування речення під час перекладу обумовлені тим, що англійська і
російська мови належать до різних лінгвістичних типів. У російській мові основним засобом
ремовираження виступає порядок слів, а саме кінцева позиція в реченні комунікативного центру – реми.
З цього випливає, що порядок слів, який є нерелевантним у російській мові на рівні синтаксичних
структур, виступає важливим засобом актуального членування, релевантним компонентом
комунікативної структури речення [2:15]. В англійській мові, з її стійким порядком слів, цей засіб не
може бути використаним для актуального членування так широко і вільно, як у російській. Унаслідок
вищевказаних особливостей найбільші проблеми при перекладі виникають тоді, коли рема-підмет займає
кінцеву позицію в російському реченні. Наприклад,
(1) Наблюдалось заметное возрастание температуры.
А marked temperature rise was observed.
Синтаксична структура російського речення свідчить про те, що присудок, який займає початкове
положення, є темою, а група підмета у фінальній позиції – ремою. Синтаксична структура англійського
речення протилежна цій, проте комунікативні структури речень в обох мовах збігаються. На
рематичність англійського підмета вказує неозначений артикль і тематичні властивості присудка. До
тематичних присудків в англійській науковій мові можна віднести такі дієслова: describe, establish,
identify, observe, obtain, propose, etc., які часто вживаються у формі пасивного стану і описують звичні дії,
які в науковій мові несуть незначне комунікативне навантаження (див. пр.2,3).
(2)
Были выявлены разные примеси.
Various mixtures have been identified.
(3)
Был предложен ряд вариантов.
А number of alternatives have been proposed.
Якщо ремою в реченні виявляється присудок, то синтаксичні структури англійського і російського
речення збігаються між собою і з комунікативною структурою, що лежить у їх основі.
(4)
Температура либо слегка поднимется,
The temperature will either slightly rise or drop.
либо слегка упадет.
(5)
Доказательства
в
пользу простой
Evidence for the simple formula and against а
формулы и против димера в настоящее
dimer are lacking.
время отсутствуют.
На тематичні властивості підмета англійського речення вказують артиклі, а про те, що присудок
виступає у функції реми, може сигналізувати подовження групи присудка (5), яка таким чином притягає
логічний наголос [1:48].
Широке розповсюдження в наукових текстах російської мови мають речення, в яких комунікативна
організація вислову диктує такий порядок слів: додаток (тема), присудок і підмет (рема).
(6)
На такие генераторы неблагоприятно влияют резкие Such generators are adversely
изменения температуры.
affected by temperature changes.
© Курносова Н.О., Курносова Р.В., Суховецька С.В., 2004
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Цей приклад наочно ілюструє, які трансформації необхідно провести при перекладі для збереження
комунікативної структури початкового речення. Перш за все бажано зберегти порядок розташування
компонентів російського речення. Ця мета досягається переоформленням російського додатка в підмет
англійського речення, що супроводжується зміною форми дієслова-присудка з активного в пасивний
стан, а початковий підмет оформляється у вигляді додатка з прийменником by (пасивізація англійського
речення).
Такі ж структурні зміни відбуваються при перекладі неозначено-особових речень.
(7)
Учитывая это, разработали схему
With this in mind scheme synthesis outlined in
синтеза, показанную на рис. 1.
Fig.1 was developed.
(8)
Белок фильтровали, промывали водой, а
Protein was filtered, washed thoroughly with
буферные
соли
удаляли
смолой
water, and buffer salts were removed with
биодеминролит.
biodeminrolit resin.
Тут об'єкт дії трансформується в граматичний суб'єкт, а фактичний виконавець дії не вказаний.
Зворотний процес спостерігається при перекладі російських безособових речень (9), у яких додатоктема є фактичним суб'єктом (виконавцем) дії. У відповідному англійському варіанті такий додаток –
фактичний суб'єкт – трансформується в граматичний суб'єкт (підмет).
(9)
Им удалось повысить точность измерений
They succeeded in raising асcuracy of their
тем, что они ввели ещё одну переменную
measurements means introducing another
величину.
variable.
Таким чином, збереженню тема-рематичної структури російського речення у процесі перекладу
сприяє оформлення в підмет того члена речення, який займає початкову позицію в вихідному вислові.
(10)
В таблице приводятся следующие
Table lists the following data.
данные.
(11)
В этой главе описывается использование
This chapter describes the use of organometallic
металло-органических соединений.
compounds.
(12)
В трубе возникла течь.
The pipe developed а leak.
В цих прикладах підмет-рема оригіналу зберігає при перекладі свою кінцеву позицію і комунікативну
функцію за рахунок того, що він трансформується в додаток при перехідному дієслові-присудку.
Іншим способом збереження рематичних властивостей підмета, що займає кінцеву позицію в
російському реченні, з обставиною-темою на початку (обставина – присудок – підмет) є інверсивна
конструкція.
(13)
В таблице VII приведены относительные
In Table VII are entered the relative rates.
скорости.
(14)
В число этих факторов входит давление.
Among these factors is pressure.
(15)
Затем последовало открытие нового
Then followed the discovery of а new
соединения.
compound.
Ця конструкція характеризується екзистенціальною семантикою. В подібних реченнях
повідомляється про наявність (відсутність), появу, виникнення і т.п. у визначеному місці когось або
чогось. Це обумовлює використовування в конструкції дієслів семантики "буття": а) неперехідних: be,
lie, belong, осcur, come, follow etc.(14), (15); b) перехідних, які вживаються у формі пасивного стану: to be
grouped, to be seen, to be written, to be embedded, to be entered, to be issued, to be shown, etc.(13).
Те ж значення і ремовидільна функція властиві і конструкції з подвійною інверсією.
(16)
Этому препятствуют два фактора, ни
Opposed to this are two factors, neither
один из которых нельзя измерить.
measurable.
Необхідно зазначити, що конструкції з інверсією (13) – (15), які характеризуються обов'язковою
трьохчленістю (обов'язковою наявністю обставини) і екзистенціальною семантикою, визнаються
граматичною нормою (5). Ці конструкції близькі за значенням, функцією до структур there is/there are.
Під час перекладу речення з підметом-ремою і дієсловом, що позначає положення в просторі
(локальний тип) або констатує факт існування якого-небудь єства (екзистенціальний тип), вживається
конструкція із ввідним there, яка вважається специфічним англійським прийомом рематизації підмета в
умовах фіксованого порядку слів.
Значення екзистенціальності передають і дієслова, що використовуються в таких реченнях: 1) be, live,
exist, sit, осcur, take place, що означають форми існування або положення в просторі; 2) come, arrive,
follow, issue – дієслова руху; 3) seem, арpear, happen, prove – дієслова, що передають суб'єктивність
сприйняття існуючого об'єкта.
Конструкції there is/there are використовуються для того, щоб вказати на рематичні властивості 1)
формального, граматичного підмета російського речення:
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(17)

За последние годы возобновился
There has been а renewed interest in this
интерес к этому соединению.
compound in the recent years.
(18)
Между
спиртами
и
эфирами
There is а parallel difference between the
существует различие того же типа.
alcohols and the ethers.
2) додатка російського безособового речення:
(19)
Не существует доказательства участия
There is no evidence for involvement of an iі-стероидного катиона.
steroid cation.
3) іменника, близького за значенням до дієслова-присудка російського речення:
(20)
Можна не сомневаться, что указанная
There can be little doubt that the sequence shown
последовательность
является
is correct.
правильной.
Якщо порівняти два описаних вище типи конструкцій, що характеризуються екзистенціальною
семантикою, виконують ремовидільну функцію в англійській мові, то можна запропонувати такі
рекомендації до перекладу відповідних російських речень. Отже, речення екзистенціальної семантики
типу російського "На столе книга." можуть передаватися в англійській мові такими структурами:
(21)
There is а book on the table.
(22)
On the table there is а book.
(23)
On the table is а book.
Якщо в кінці речення повинна знаходитися обставина, більше підійде зворот there is/there are (21).
(22) і (23) рекомендується вживати у випадках, якщо кінцеве положення займає підмет, наприклад, за
наявності при підметі розгорнутого означення, перерахування і т.д. або при тісному зв'язку підмета з
підметом наступного речення. За відсутності обставини конструкція з there єдино можлива, а в разі
вживання присудка в пасивному стані використовується (23).
Ще однією конструкцією, що виконує ремовидільну функцію в англійському реченні, є зворот it
is…that. Особливість цього звороту полягає в тому, що з його допомогою функція реми може бути
приписана не тільки підмету, а будь-якому члену речення (крім присудка), який без цього звороту
звичайно є носієм теми (наприклад, обставина місця, часу і т.п.). Цей зворот відрізняється від інших
засобів рематизації підмета тим, що залишає підмет на початку речення, тим самим разом з
ремовиділенням він може забезпечувати контактний зв'язок з попереднім реченням.
(24)

It is these scientists who have discovered
Именно эти ученые открыли новую методику
а new procedure to synthesize propylene.
синтеза пропилена.
Отже, для досягнення адекватності під час перекладу з російської мови на англійську необхідно
провести деякі модифікації синтаксичної структури російського речення для того, щоб комунікативні
функції відповідних фрагментів речення були збережені.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.

Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. – М.: Междунар.отношения, 1976. – 262 с.
Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. – М.:
Просвещение, 1976. – 239 с.
3. Шевякова В.Е. Актуальное членение предложения. – М.: Наука, 1976. – 136 с.
4. Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу литературы с русского языка на англійский и с английського на
русский. – М.: Наука, 1966. –296 с.

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Курносова Н.А., Курносова Р.В., Суховецкая С.В. Особенности тема-рематического членения
предложения в английском и русском языках.
В статье проводится сравнительный анализ тема-рематического членения предложения в английском и
русском языках, и предлагаются рекомендации по переводу научно-технических текстов с русского
языка на английский.
Kurnosova N.O., Kurnosova R.V., Sukhovetska S.V.The Peculiarities of the Actual Division of the Sentence
in the English and Russian Languages.
The article deals with the comparative analysis of the actual division of the sentence in English and Russian and
the ways of translating scientific and technical texts from Russian into English.

177

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 17. Філологічні науки

УДК 811.111’81’367’81’38
Е.Ф.Маліновський,
старший викладач
(Державний агроекологічний університет, м.Житомир)
ТИПИ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто функціональні типи простого повтору в сучасній англійській мові
Різні повтори (анепіфора, анафора, анадиплоза, полісиндетон, синтаксична тавтологія та інші) є
мовною універсалією. Окремі види повтору мають обмежений діапазон структур і стилістичного
застосування, що, в свою чергу, залежить від ряду факторів, а саме: частини мови, що піддаються
повтору, семантики та функції слова, яке повторюється у висловлюванні, певних фонетичних явищ тощо.
Такого типу обмеження стосуються специфіки мови, оскільки для тексту як результату мовного процесу
обов’язковими є правила норми та узусу мови [1:13].
Універсальні та національні особливості англійської мови визначають специфіку складу повторів, їх
структури та функціонування. Застосування будь-якого типу повтору є стилістично виправданим,
оскільки повне усунення його без застосування засобів компенсації обов’язково приводить до
перекручення змісту та стилістичної своєрідності оригіналу [2:158].
Аналіз повторів повинен проводитися з урахуванням цілого ряду факторів: морфологічного,
лексичного, синтаксичного, прагматичного. У численних стилістичних дослідженнях іноді
спостерігається невиправдане ігнорування морфологічного фактора (наприклад, належності слова до
певної частини мови), адже він відіграє суттєву роль, а саме: різні морфологічні категорії мають різні
стилістичні можливості [3:16].
Виходячи з вищевикладеного, доцільним буде розташувати простий контактний повтор за частинами
мови з обов’язковим урахуванням та описом окремих факторів.
1.
Повтор іменника.
Іменниковий повтор – подвійне або багаторазове контактне відтворення іменника в межах одного
речення. Простий контактний іменниковий повтор частіше вживається в таких випадках.
а) у вокативній функції з різними конотаціями – спонукання, докору, роздратування, радісного
збудження:
"Clyde, Clyde," she exclaimed half aloud, "you wouldn’t do that to me, would you – you couldn’t" (Th.
Dreiser. An American tragedy, p.365).
"Children, children!" called Mrs.Hartley. She looked disapprovingly at her only son. (G.Gordon. Let the Day
Perish, p.149)
Набагато важче піддаються повтору особові займенники. Найчастіше простий контактний повтор
займенників спостерігається у формах хезитації і використовується для заповнення мовних пауз:
"And I – I;" she thought, "if they’d offered me a thousand dollars a week I wouldn’t have gone if it meant
being separated from Michael." (W.Maugham. Theatre, p.39)
"But you can’t go around doubting Mr.Baker. Why, he’s–he’s–" "He’s Mr.Baker" (J.Steinbeck. The Winter
of Our Discontent, p.88)
б) в ідентифікуючій та описовій функціях:
/…/ they found him, pale and agitated, pointing in the direction of the meadows behind the house, and
scarcely able to articulate the word, "The Jew! The Jew!" (The Adventures of Oliver Twist, p.345)
"Benefactress! Benefactress!" said I inwardly: "they all call Mrs.Reed my benefactress; if so, a benefactress
is a disagreeable thing." (Ch.Brontë. Jane Eyre, p.35)
2. Повтор прикметника.
Контактний повтор прикметника в англійській мові – явище досить рідкісне. Як правило,
трапляються випадки саме інтенсифікуючого контактного повтору атрибута, розділеного комою, при
звертанні або при оцінці якогось явища, події тощо.
"This is a terrible mistake," he said, shaking his head from side to side, "a terrible, terrible mistake."
(F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby, p.89)
"She strode over to the looking - glass and stared at herself." "Old, old, old", she muttered." (W.Maugham,
Theatre, p.176)
Контактні повтори прикметників частіше вживаються у функції предикатива. Як правило, в кінці
таких повторів ставиться знак оклику. Компоненти повтору також розділяються знаком оклику, крапкою,
дефісом або комою. Прикметники в цій функції наближаються до іншої частини мови – слів категорії
стану:
"Hot! said the conductor to familiar faces. "Some weather!..Hot!..Hot!..Hot!.. Is it hot enough for you? Is it
hot? Is it…?" (F.S.Fitsgerald. The Great Gatsby, p.115)
"Bad. Bad! What twelve men are going to believe that?" (Th.Dreiser. An American Tragedy, p.134)
© Маліновський Е.Ф., 2004
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Конструкції з контактним повтором лексем – це не тільки фактор лексичної і граматичної семантики.
Повтор – це засіб вираження інтенсивності, високого ступеня ознаки [4:3].
3. Повтор прислівника.
В англійській мові найчастіше можуть підлягати контактному повтору прислівники never (із
написанням через дефіс або кому), ever (з написанням через дефіс), again (поєднані сполучником and):
"But no, no, no – not that. He was not a murderer and never could be! He was not a murderer – never –
never."(Th.Dreiser, An American Tragedy, p.555)
"Now you wait and see. She won’t give him up ever-ever!"(Th.Dreiser. An American Tragedy,
p.554) "He kissed her again and again despite her protests /…/" (Th. Dreiser. An American Tragedy,
p.341)
В англійській розмовній мові часто вживаються повтори слів well, now, there. Проте ці слова при
повторі вже не є прислівниками, оскільки зазнають функціональної переорієнтації [1:13] і виступають в
ролі комунікативів (релятивів), тобто слів, які не є докучливою повторюваністю, а є реакцією на слова
співрозмовника або ситуацію [6:142].
"But there, there! There’s no use crying over it. Crying isn’t going to fix it." (Th. Dreiser. An American
Tragedy, p.113).
"Now, now!" she said, "you know how I hate being mauled about at this time of the morning." (G.Gordon.
Let the Day Perish, p.142)
4. Повтор дієслова.
На відміну від іменника, понятійна основа дієслова ширша. Крім того, конкретне лексичне значення,
той чи інший лексико-семантичний варіант дієслова залежить від лексичного наповнення та структури
слів, які його поширюють. Найчастіше простий контактний повтор дієслова зустрічається у формі
наказового способу. З прагматичної точки зору це може бути власне наказ, прохання, спонукання,
запрошення тощо.
"Drink! Drink! Drink! Mr. Mason obeyed, because it was evidently useless to resist." (Ch.Brontë. Jane Eyre,
p.213)
"But there are some dreadful and painful facts that you will have to know. Listen. Listen."(Th. Dreiser. An
American Tragedy, p.30)
Простий контактний повтор є характерним для англійського дієслова в інтенсифікуючій функції в
формі інфінітива після модальних дієслів і в особовій формі:
"He must think, think, think! And get out of here as soon as possible." (Th.Dreiser. An American Tragedy,
p.67)
"You thought! You thought! Yes, it makes me impatient to hear you /…/" (Ch.Brontë. Jane Eyre, p.211)
Контактний повтор є характерним також для модальних дієслів, які, однак, супроводжуються
особовими займенниками.
"But you must choose – choose! And then act! You must! You must!" (Th. Dreiser. An American Tragedy,
p.573)
Повтор дієслів в особових формах можливий лише зі сполучником and:
"She began to cry – she cried and cried" (F.S.Fitsgerald. The Great Gatsby, p.79)
Так само, як і прислівники, окремі дієслова (come) зазнають функціональної переорієнтації:
"Come, come," said the good doctor, patting him on the shoulder. (Ch.Dicken. The Adventures of Oliver
Twist, p.283)
Англійське дієслово не завжди легко піддається контактному повтору, тому повтор часто переходить
на прислівник, що його супроводжує:
"It was a lovely song, and they sang it over and over till Joel joined to make a trio" (T.Capote. Other voices,
other rooms, p.66)
5. Повтор часток та вигуків.
Вигуки, а також релятиви yes та no досить легко піддаються контактному повтору:
"Hullo, hullo." He did not reply. "Hullo, hullo, hullo". Gently he replaced the instrument. (G.Gordon. Let the
Day Perish, p.291)
"Yes, yes," was Mitchell’s only response. (G.Gordon, Let the Day Perish, p.69)
Слід зазначити, що єдиної, уніфікованої класифікації простого повтору з урахуванням усіх факторів
не існує. Відсутність єдиної класифікації пояснюється, перш за все, наявністю великої кількості
критеріїв, необхідних для виділення типів простого повтору.
Окрім того, в межах одного й того ж типу повтору розрізняються структурні підтипи, які, в свою
чергу, можуть включати ряд моделей. Повтор – явище поліфункціональне і виконує різноманітні
стилістичні функції під упливом лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів. Кількість цих факторів
може бути настільки необмеженою, що це викликає суттєві труднощі щодо виділення конкретної
кількості типів повторів.
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Для англійської стилістики характерними є такі риси:
1. Повна відсутність простого словотворчого повтору.
2. Менша поширеність простого лексичного повтору.
3. Намагання замінити простий повтор:
а) лексичною одиницею з інтенсифікатором;
б) парними синонімами, серед яких другий має більш яскраво виділену конотацію;
в) дієсловами дифузної семантики при повторах з конотацією спонукання або заохочення;
г) конструкціями з безособовими формами дієслова: інфінітивом, герундієм, дієприкметником.
Наша стаття не претендує на вичерпність щодо виділення типів простого контактного повтору, його
функцій та особливостей функціонування, що спонукає до подальших досліджень у цій галузі.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТА МІЖМОВНА АСИМЕТРІЯ
(на матеріалі сучасної німецької мови)
Стаття присвячена проблемі перекладу та можливостей трансформації з урахуванням
ізоморфних та аломорфних властивостей мовних одиниць на матеріалі двох дистантних мов:
німецької та української мови.
Мова, як відомо, є дзеркалом, але не таким, яке відображає світ узагалі, а світ у сприйнятті людини, її
спосіб життя, поведінки, взаємовідношень з іншими людьми, менталітетом, культурами, мовами.
Міжмовні зв’язки, міжмовні системні еквіваленти складають основу еквівалентного перекладу.
Загальновідомо, що при перекладі дуже часто виникає потреба у відступі від системних еквівалентів,
тобто в перекладацьких трансформаціях, аналіз яких ведеться у трьох аспектах: у відношенні умов їх
виникнення, їх типів і видів, прагматичному оцінюванні їх результатів. У фокусі досліджень сучасної
теорії перекладу перебуває вивчення перекладацьких трансформацій, умови виникнення та чинники їх
функціонування.
При перекладі, як правило, ведеться порівняння засобів двох мов: ізоморфних засобів, які мають
однакові значення, ідентичні або подвійні характеритики в системі мови, напр.: das Fenster- вікно, fahrenїхати, schwarz- чорний, та аломорфних засобів, тобто не існуючих адекватних системних еквівалентів в
іншій мові. До аломорфних засобів можна віднести лакуни (лексичні, граматичні) та розходження в
об’ємі значення слів або граматичних категорій. Наприклад, відсутність артикля в українській мові
(граматична лакуна) або відсутність таких лексичних одиниць як "доба", "цілодобово", в німецькій мові
(лексична лакуна). Вони перекладаються: Tag und Nacht та rund um die Uhr.
У німецькій мові існує три форми минулого часу, які відповідають лише одній формі в українській
мові. Співвіднесення структурного і перекладацького еквівалента складають дослівний переклад або
міжмовну симетрію, їх розбіжності складають не дослівний, а трансформативний переклад або міжмовну
асиметрію.
Коли ми говоримо про власне перекладацькі трансформації, то ми маємо на увазі використання
ізоморфних засобів при перекладі, які наявні в обох мовах. Але тут слід розрізняти і квазі-трансформації,
тобто ті розходження, розбіжності, які визначаються як аломорфні засоби в мовах оригіналу і перекладу
та передбачають використання неоднорідних засобів при перекладі (структурна асиметрія).
Як уже було сказано вище, в українській мові відсутній артикль, який у німецькій мові може бути
означеним або неозначеним, але це абсолютно не означає, що німецькому артиклю в українській мові
завжди буде відповідати нульовий артикль. Німецький означений артикль можна перекласти
українськими ще більш конкретними детермінативами : такий, той, мій, а неозначений артикль як:
якийсь, який-небудь тощо. Наприклад, " Der Mann, der gestern abend mit dem Brot kam,…der in der Nacht
eine Faust und ein nasses Gesicht hatte, der Mann macht die Augen auf"- "Той чоловік, що прийшов вчора
ввечері з хлібом, у якого кулаки і обличчя вночі були мокрими, той чоловік розплющив очі" (Wolfgang
Borchert "Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck"). "…Und ich langweilte mich. Ein Lärm schreckte mich auf" – "
...І я нудьгував. Якийсь галас злякав мене" (Hermann Kesten "Liebe").
Miжмовна асиметрія при перекладі може проявлятися в трьох планах: синтагматичному,
парадигматичному та семіотичному [1].
У с и н т а г м а т и ч н о м у плані асиметрія виявляється в невідповідності числа позначуваних та
позначаючих в мові. При перекладі це може бути відповідність слова словосполученню в контексті або
навпаки. Пор.:
укр.. прощатись з ким-небудь
нім. sich verabschieden von+Dat.
den Abschied nehmen von+ Dat
Він попрощався зі своїми друзями
Er verabschiedete sich (nahm
den Abschied) von seinen Freunden
Деякі приклади синтагматичної асиметрії, при якій взаємозалежність вибору форми двох елементів
перебуває в синтагматичних зв’язках, Ш.Баллі називав самовільним взаємним обумовленням. Прикладом
цього може бути словосполучення в українській мові прочитати лекцію, що перекладається німецькою
мовою die Vorlesung halten, або приділяти увагу – Aufmerksamkeit schenken. Відступ від системних
еквівалентів (читати - halten, приділяти – schenken) визначається вибірковістю основного слова в
словосполученні.
П а р а д и г м а т и ч н а асиметрія характеризується такою закономірністю: перекладацькі
трансформації не обов’язкові, якщо елементи мови використовуються в своїй первинній функції
найменувань; якщо ж мовні елементи в тексті оригіналу або перекладу виступають у компонентному
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складі усталених мовних одиниць (фразеологічних одиниць), то в цих випадках перекладацькі
трансформації стають можливими чи обов’язковими.
Первинна

функція

вторинна:

прийти – kommen

прийти на зміну
um j-s Stelle treten
die Wache ablösen

Парадигматична асиметрія передбачає також перекладацькі трансформації при десемантизації.
Наприклад, форми singularia tantum / pluralia tantum десемантизовані і при їх перекладі виникають
розбіжності. У німецькій мові der Unterricht має лише однину, а в українській і однину, і множину;
німецьке слово Flitterwochen має лише форму множини, а в українській мові тільки однини. Наприклад:
"Студента ніхто не звільняв від занять" – "Der Student wurde vom Unterricht nicht befreit". "Молода сім’я
провела свій медовий місяць в Альпах" – "Die junge Familie verbrachte ihre Flitterwochen in den Alpen".
С е м і о т и ч н а асиметрія проявляється в тому випадку, коли позначуване в тексті однієї мови не
може бути вираженим аналогічними засобами в іншій мові. Ця розбіжність можлива при редундантності
лексем чи граматичних форм у контексті. Наприклад: "Nach dem Mauerfall konnte man auf Schritt und Tritt
die jubelnden Gesichter sehen"- Після падіння стіни можна було бачити на кожному кроці радісні
обличчя. Усталене парне словосполучення auf Schritt und Tritt перекладається українською мовою
словосполученням на кожному кроці, до складу якого входить один іменник, а в німецькому варіанті дві синонімічні одиниці. Пор. Schmach und Schande; mit Ach und Krach; Gift und Galle; schalten und walten.
Один із мовних знаків у даному випадку перестає виконувати свою позначальну функцію і його можна
вилучити із тексту, не порушуючи цілісності змісту.
Отже, міжмовна асиметрія передбачає різні перекладацькі трансформаціі, які в першу чергу
здійснюються за допомогою ізоморфних та аломорфних засобів мови оригіналу і перекладу. Досягнення
перекладацької еквівалентності попри всі розбіжності в формальних та семантичних системах двох мов
вимагає від перекладача перш за все уміння проводити різноманітні багаточисленні якісні міжмовні
перетворення, тобто перекладацькі трансформації, які мають комплексний характер і характеризують
переклад як складний процес. Міжмовна комунікація, міжмовне взаєморозуміння значною мірою
залежить від компетентності перекладача, його професіоналізму та майстерності.
Дослідження перекладацьких трансформацій, міжмовної асиметрії суттєво допоможе встановити
відповідності та розбіжності в системах німецької та української мов, наблизити нас до розуміння суті
того непомітного, що виявляється, розкривається при перекладі, і робить ще один крок до пізнання
таємниць іншої мови, іншої культури порівняно з рідною.
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современного немецкого языка).
Статья посвящена проблемам перевода и возможностей трансформаций с учетом изоморфных и
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ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
У статті репрезентуються принципи укладання латинсько-українського словника офтальмологічних
термінів: подання українського еквівалента разом з ремарками про перевагу запозиченого або
автентичного терміна.
Проблеми, що пов’язані з упорядкуванням української медичної, у тому числі офтальмологічної
термінології, актуальні для медиків-дослідників, викладачів медичних навчальних закладів, для
філологів, які вивчають українську термінологію.
За роки незалежності України державні та приватні видавництва видали близько трьохсот
перекладних галузевих словників, серед яких майже сорок словників з медицини. Проте укладання
медичних словників не втрачає своєї актуальності, адже сучасна медична термінологія – це одна з
найбільш широких і складних у понятійному відношенні систем. Останнім часом медичні
терміносистеми досягли значних розмірів, наприклад, у сфері лікарських рослинних засобів налічується
понад 80 тис. мовних одиниць. Щороку з’являється більше тисячі нових медичних термінів. Така
диференціація медичних галузей знань і відповідних терміносистем полегшує обмін інформацією в
межах вузького фаху, але ускладнює комунікацію в межах медичної макросистеми. Укладання фахових
термінологічних медичних словників допомагає вирішити це протиріччя. Успіхи у цій справі на користь
тих творчих колективів, які включають медиків і філологів. З огляду на роль латинської мови в медичній
терміносистемі лікарі Житомирського обласного наукового офтальмологічного товариства разом з
фахівцями кафедри слов’янських і германських мов Житомирського державного університету працюють
над укладанням латинсько-українського словника офтальмологічних термінів.
При підготовці словника перед авторами постала проблема, якому терміну надавати перевагу:
запозиченому чи власне національному. Вирішення цієї проблеми спричинило глибоке дослідження
історії формування української медичної термінології, в результаті якого автори дійшли висновку, що у
розвитку української офтальмологічної термінології простежуються дві тенденції: використання власних
ресурсів мови та запозичення [1].
Тенденція до національного вираження термінів реалізується у перекладах, для яких нерідко
використовується народнорозмовна лексика. Наші спостереження [2] показали, що найбільш вдалими є
українські народнорозмовні еквіваленти до латинських та грецьких термінів на позначення назв хвороб,
що цілком зрозуміло з огляду на багатовікове існування української народної медицини, наприклад:
набряк повік (лат. aedema palpebrarum);
виворіт повік (грецьк. ectropion);
бичаче око (лат. buphthalmus);
заяче око (лат. lagophthalmus);
нерухомість зіниць (лат. immobilitas pupillarum).
Наведені українські еквіваленти – це яскравий приклад логічного способу творення термінів: від суті
означуваного поняття до пошуку засобів його вираження. Академік В.В. Виноградов зазначав: "Між
словником науки і словником побуту – прямий зв’язок. Будь-яка наука починає з результатів, здобутих
мисленням і мовленням народу [3:165].
Анатомічних термінів народнорозмовної природи
значно менше. Це можна пояснити тим, що
народні цілителі та знахарі зазвичай не мали ґрунтовних знань з анатомії, не вивчали будови ока за
книжками й атласами, за спостереженнями в анатомічних театрах університетів і клінік. Серед вдалих
анатомічних термінів назвемо такі:
вії (лат. cilia);
повіка (лат. palpebra);
рогівка (лат. cornea);
кришталик (лат. lens crystallina);
війкове тіло (лат. corpus ciliare);
очна чашечка (лат. caliculus ophthalmicus);
очний міхурець (лат. vesicula ophthalmica).
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Деякі українські еквіваленти до латинських термінів мають глибоке народне коріння. Наприклад,
термін ЗІНИЦЯ зустрічається у таких поширених жанрах народної творчості, як прислів’я та приказки:
берегти як зіницю ока; берегти більше зіниці ока. Термін ОКО сягає праслов’янської доби.
Переконливим доказом цього є численні фразеологізми, що віками накопичувались у мові: очима
кліпати; очима пасти; очі вилупити; очі колоти та очі лізуть на лоб; очі побараніли тощо. Всього словник
фіксує двадцять сім фразеологізмів (а з варіантами їх ще більше) зі словом ОКО [4].
Народнорозмовна природа
деяких українських анатомічних термінів робить їх образними,
вмотивованими, завдяки чому вони зрозумілі широкому колу мовців, що не мають медичної освіти,
наприклад:
очна щілина (отвір між очима нагадує щілину);
склоподібне тіло (речовина нагадує скло);
слізне м’ясце (нагадує шматочок м’яса);
слізний мішок (для сліз, нагадує мішок);
слізний струмок (нагадує струмок, який утворює сльоза);
слізне озеро (нагадує озеро) тощо.
У наш час наявність серед офтальмологічних термінів українських за походженням неологізмів
свідчить не тільки про розвиток української наукової мови, але й про розвиток самої української
медицини, зокрема офтальмології. Тканинні препарати, що виготовлені в Українському науководослідному інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова АМН України, є
інноваційними, і багато з них мають українські назви, наприклад:
препарат ФіБС (Філатов, Бібер, Скородинська);
торфот (відгін торфу).
На засадах добору еквівалента рідної мови абсолютно до кожного терміна створювалися українські
медичні словники у 20-х роках ХХ століття. Цей процес був оцінений як позитивно (В.К. Чапленко
влучно назвав його визвольною тенденцією у термінотворенні), так і негативно. Пуристів критикували
письменники й мовознавці. І.Я. Франко закликав приноровлюватися "до духу і звукових правил рідної
мови" [5:72]. І.М. Сумцов у "Начерку розвитку української літературної мови" (Харків, 1918 р.)
підкреслював, що не слід перекладати слова, які мають міжнародне вживання.
Життя підтвердило, що далеко не всі запропоновані у той час новоутворені медичні терміни
витримали випробування часом. У професійному слововживанні вони були замінені запозиченими
термінами, наприклад:
кератит (грецьк. keratos) замість "рогівниця";
окуліст, офтальмолог (лат.oculus – око; грецьк. ophthalmon) замість "очник" або "оковрач";
блефарит (грецьк. blepharon) замість "війниця";
блефароплегія (грецьк. blepharonlegia) замість "повікоспорч";
пальпебра (лат. palpebra) замість "кліпавка";
птерігіум (грецьк. pterygium) замість "прилип" або "песик на оці";
хоріоідит (лат.chorioiditis) замість "судинниця";
екзофтальм ( грецьк. exophtalmus) замість "банькатість";
таламус (лат. thalamus) замість "зоровий пагорб";
фасція (лат. fascia) замість "стяга" тощо.
Таким чином, уроки історії творення української медичної термінології вчать орієнтуватися на
терміни професійного слововживання. Автори зазначеного офтальмологічного словника усвідомлюють
важливість збереження латинських termini technici, тобто еталонних найменувань, що є
інтернаціональними не тільки за значенням, але й за формою. Саме це, на думку укладачів латинськоукраїнського словника, обґрунтовує надання переваги запозиченим термінам, наприклад: альбінізм
(білоочість), амбліопія ( кволість зору), факодонез (тремтіння кришталика), склера (білкова оболонка),
кон’юнктива (сполучникова оболонка), афакія (відсутність кришталика), аблефарія (вроджена
відсутність повік), анізокорія (неоднакова величина зіниць), ендофтальміт (гнійне запалення внутрішніх
оболонок очного яблука, при якому гноєм насичується склоподібне тіло) тощо.
Як бачимо із наведених прикладів, запозичений термін економніший, а фактор громіздкість /
негроміздкість надзвичайно важливий у термінотворенні. Окрім того, запозичений латинський термін
може стати словотвірною основою ще для одного терміна, а еквівалент рідної мови зазвичай не може
виконати цієї функції. Порівняйте: іридодіагностика (від лат. iris), а не райдужкодіагностика, хоча
термін райдужка існує; макулодистрофія (від лат. macula), а не плямодистрофія, хоча пляма – це
переклад латинського слова macula, ретинопатія (від лат. retina), а не сітківкопатія, хоча термін сітківка
використовується, кератопластика (від грецьк. keratos – рогівка), а не рогівкопластика, хоча термін
рогівка існує.
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У значній кількості випадків уживання запозиченого терміна зумовлене повною відсутністю аналогів
в українській мові, наприклад: склера, кон’юнктива, епісклера, астигматизм, катаракта, афакія, колобома,
глаукома тощо.
Вивчення української офтальмологічної термінології, її походження, складу, специфіки показало, що
запозичені терміни набули поширення в медичній терміносистемі і становлять одну з особливостей
наукового стилю української мови. У створюваному словнику до таких термінів подається український
переклад, проте зазначається, що у професійному мовленні слід надавати перевагу запозиченню.
Наприклад: instillatio – інстиляція (профес.), закрапування (загальн.), adaptation – адаптація (профес.),
пристосування (загальн.). Такі стилістичні ремарки цілком доречні, враховуючи те, що запозичений
термін характеризує професійну мову лікарів, а еквівалент рідної мови – це загальновживане слово,
наприклад у медичній документації лікар пише visus, а хворому говорить про "гостроту зору", у своєму
колі лікарі вживають терміни офтальмотонус, офтальмоскопія, а хворому це називають "вимірюванням
внутрішньоочного тиску", "дослідженням очного дна" тощо. У словникових статтях про це робляться
відповідні позначення.
Наявність синонімів у межах однієї терміносистеми оцінюється в термінології як явище негативне,
проте автори словника вважають доречним віддати данину традиції, і в окремих випадках вони подають
синонімічні офтальмологічні терміни, наприклад: офтальмолог (грецьк.) – окуліст (лат.), блефарит (від
грецьк. blefaron – повіка), пальпебральний (від лат. palpebra – повіка), очна щілина – щілина повік,
райдужка – райдужна оболонка, рогівка – рогова оболонка тощо.
Терміни-епоніми, що містять імена або прізвища вчених, які причетні до досліджень в офтальмології,
подаються у словнику способом транслітерації з дотриманням норм сучасної української орфографії,
наприклад: потові залози Моля, складка Гаснера-Розенмюллера, Петитів канал тощо.
Таким чином, при укладанні латинсько-українського словника офтальмологічних термінів автори
дотримувалися принципу добору до всіх латинських термінів еквівалента українською мовою. Це може
бути пряме запозичення (наприклад, глаукома) або українське слово з глибоким корінням (наприклад,
зіниця). При потребі у словниковій статті вміщуються ремарки, наприклад, "профес." - "професійне
вживання" тощо. Перевага, яка у словнику надається запозиченням, свідчить про те, що вони
забезпечують традиційність розвитку української медичної терміносистеми, яка формується за такими ж
принципами, як і медичні терміни в інших мовах світу.
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МОРАЛЬНА ОЦІНКА НА АКСІОЛОГІЧНІЙ ШКАЛІ
У статті досліджено положення на аксіологічній шкалі морального виду оцінки в мовленнєвому акті
оцінки та різнорівневі засоби вираження моральної оцінки, зроблений висновок про складну структуру
цього виду оцінки. Ключові поняття: evaluation, moral evaluation, speech act, axiological scale.
Увага дослідників постійно привертається до вивчення категорії оцінки, яка більшістю авторів
визначається як судження про цінності [1; 2; 3; 4]. Види оцінних мовленнєвих актів майже не досліджені,
і віднесення того чи іншого висловлення до класу оцінних чи не оцінних залишається дискусійним.
Цінність може бути визначена як позитивна чи негативна сутність об'єктів навколишнього світу для
людини, соціального класу, групи чи суспільства в цілому, яка зумовлена не тільки властивостями
об'єкта, а й його місцем у сферах людської життєдіяльності та соціальних стосунків. Справедливою є
точка зору Ю.Д. Апресян, що людина існує в мовленнєвій картині світу перш за все як динамічна,
діяльнісна істота, яка виконує дії трьох типів – фізичні, інтелектуальні та мовленнєві, які, як правило,
супроводжуються оцінкою, в тому числі і моральною [5].
У сучасній науковій літературі визначення моральної оцінки залишається суперечливим. Оцінка як
один із способів висловлення ставлення того, хто говорить, до фактів реальної дійсності пов'язана з
пізнанням об'єктивного світу. Моральна оцінка – це один із видів оцінки, акт виявлення та обґрунтування
моральної цінності тих чи інших феноменів (вчинків, намірів та ін.), які складають розумову людську
діяльність; судження (висловлення), яке висловлює суто моральне "схвалення" чи "не схвалення" цих
феноменів. У системі моральних відносин моральна оцінка виконує головним чином роль моральної
санкції, соціальна значущість та ефективність якої визначається реальною вагою моралі серед інших
факторів, які детермінують людську поведінку" [6:183]. За іншими джерелами, основою моральної
оцінки є уявлення про добро та зло, честь та безчестя, справедливість, звитягу та підступність, а також
про моральні переконання, почуття та звички, які складають у сукупності моральну свідомість особи
[7:499]. Останнє визначення, на наш погляд, має перевагу над іншими, тому що підкреслює суб'єктивне
ставлення особи до об'єкта оцінювання в системі цінностей, яка склалась у певному соціумі.
Однак наявність суперечливих визначень моральної оцінки свідчить про актуальність дослідження
цього явища, тому в цій роботі йдеться суто про моральний вид оцінних висловлень, який досліджується
на матеріалі класичної американської літератури, зокрема твору Т.Капоте "Лугова арфа".
Поділяємо точку зору Н.Д. Арутюнової, що елементом структури категорії оцінки є аксіологічна
шкала, яка може бути представленою у вигляді асиметричної опозиції "позитивної" і "негативної"
оцінки. Її асиметричність випливає з того, що нормою є переважно позитивна оцінка. Щодо аналізу
структури моральної оцінки, то він потребує надання якоїсь шкали цінностей, тобто аксіологічного
виміру категорії моральної оцінки. Існують різні тлумачення засобів вираження оцінки в мовленнєвому
акті. За думкою Н.Д. Арутюнової, аксіологічне значення оцінки представлено у мові двома основними
видами: загальнооцінним та конкретнооцінним. Останній, у свою чергу, підрозділяється на групи: 1)
сенсорні; 2) сублімовані чи абсолютні; 3) раціоналістичні. Наведені типи оцінки набули детального
вивчення в науковій літературі, окрім моральної, яка залишається поза пильною увагою дослідників, що
може бути поясненим складністю цього підвиду оціннного висловлення та невизначеністю його
критеріїв та ознак.
Інша класифікація (за Х.фон-Врігтом) ближче підходить до моральних категорій й базується на шести
формах "добра": інструментального, технічного, медичного, утилітарного, гедоністичного та добра
людини [1:27].
Т.А. Космеда пропонує виокремити дві категорії оцінки: ідеологічну та психологічну, кожна з яких
має свої особливості [4:215].
Однак такі погляди не можна визнати досконалими внаслідок неповної визначеності підстав до
виокремлення моральної оцінки. Та сама сутність залежно від ситуації може бути оціненою позитивно чи
негативно. При цьому цінність речі не завжди визначається всією сукупністю чи певними властивостями,
що мають значення до ситуації, стосовно якої ці речі оцінюються.
За нашим переконанням, більш досконалою є класифікація оцінки залежно від характеру критеріїв
оцінної кваліфікації, яку здійснює суб'єкт, та на ставлення його до предмета оцінки. У зв'язку з
відсутністю загальноприйнятого визначення моралі та її різноманітністю, шкала моральної оцінки має
досить загальний вигляд. Основною опозицією такої аксіологічної шкали є протиставлення "засудження /
схвалення", що імплікує трансформовану "плюс / мінус" оцінку. Подальша класифікація моральної
позитивної оцінки передбачає, за нашими враженнями, доречне виділення таких підтипів, як схвалення,
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співчуття. Тип моральної негативної оцінки може бути у вигляді таких оцінок, як 1) зневажлива; 2)
презирлива; 3) осудлива; 4) образлива.
Ми поділяємо точку зору багатьох учених[1; 2; 3; 4; 5] у тому, що позитивна оцінка припускає не
тільки наявність у об'єкта тих чи інших переваг, але також і те, що їх загальна "вага" перевищує "вагу"
негативних властивостей. Негативна моральна оцінка об'єкта вказує не тільки на його вади, але й на те,
що наявні позитивні якості недостатні для того, щоб їх компенсувати. Діюча в цій галузіі система
паритетів (вона дуже суб'єктивна) не зводиться до чисельного співвідношення. Вона зв'язана з ієрархією
цінностей, у першу чергу моральних, у якій зовнішнім чинникам надається менша вага, ніж внутрішнім
якостям.
Нерідко оцінні відношення розглядаються як один із видів модальності, що супроводжує
висловлення. Так, В.М. Телія визначає оцінну модальність як зв'язок, що встановлений між ціннісною
орієнтацією того, хто говорить, та того, хто слухає, і реалією, що позначається та яка оцінюється
позитивно чи негативно залежно від існуючого "стандарту" в бутті речей чи ідей відповідно до певної
картини світу [8:23].
Природно, що в творах, написаних від першої особи, і мова персонажів, і авторська мова можуть
висловлювати суб'єктивну моральну оцінку стосовно об'єкта. Цей факт проявляється у виборі автором
відповідних мовних засобів. Роман Т.Капоте "Лугова арфа", де автор досягає особливої образності,
особливого впливу тим, що в загальній структурі твору те чи інше слово, словосполучення набуває
додаткового змісту, здобуває щось таке, чого не може повідомити проста формальна сукупність тих
самих лексичних одиниць поза даним твором.
Аналіз мовного матеріалу показує, що моральна оцінка виражена різними засобами.
Що стосується розглянутої проблеми, то в таких випадках моральна оцінка тісно переплітається зі
ставленням до поведінки людини і її вчинків. У таких випадках використовуються засоби, що існують на
всіх рівнях мовної системи і реалізуються на синтаксичному рівні у висловленні, зокрема предикатами з
меліоративним значенням, які виражають ілокутивний намір та перлокутивний ефект (метафорами).
Адресант дає позитивну оцінку адресата і схвалює його властивості характеру чи вчинки, ознаки яких
відповідають нормі моральної якості. Об'єкт оцінки кваліфікується тільки як "добре". Наприклад: Dolly
had been made too civilized by her own, the one she shared with Catherine and me, to feel the winds of
wickedness that circulated elsewhere. 'А сама Доллі, живучи в цьому світі, що ділила його лише з Катрін та
мною, сягнула такої шляхетності, що просто не відчувала, які лихі вітри бурхають скрізь навколо неї'
[T.C., p.70]. Саме визначення суб'єкта як too civilized 'шляхетності' не має на увазі походження героїні, а
зумовлює її внутрішню характеристику як людини піднесеної, відірваної від реальності, високоморальної
(властивості характеру). Цей приклад яскраво свідчить, що функція стилістичного контексту полягає не
лише в усуненні багатозначності, а й у створенні нових значень, у комбінаторному збільшенні змісту.
Тобто контекст створює додаткові конотації.
Конкретнооцінні предикати негативної поведінки з пейоративным значенням кваліфікують об'єкт
оцінки з одного боку, на основі його поведінки, а з іншого через оцінку поведінки висвітлює її носія.
Суб'єкт оцінки в цій ситуації вважає, що об'єкти оцінки в даних структурах поводяться погано порівняно
з нормами моралі, прийнятими в соціумі. Тому вони засуджуються суспільством і кваліфікуються
негативно. Наприклад, ситуація з Райлі та його дядьком Гарасом: Right there in front of a crowd he accused
his uncle of stealing money that belonged to Rose and that was meant for him and his sisters. 'І тут-таки Райлі
привселюдно звинуватив свого дядечка в тому, що він ''привласнює" гроші Роз, які по праву належать
йому, Райлі, та його сестрам. [T.C., p.47]. В іншому прикладі порушений також один із головних
постулатів життя соціуму "не вкради!". Вчинок доктора Рітца, який викрав гроші у Віріни та втік від
своєї партнерки по бізнесу, визначається як аморальний: Because, my God: our friend from Chicago, that
hateful Dr.Morris Ritz, had skipped town after rifling Verena's safe of twelve thousand dollars in negotiable
bonds… 'Сталося ж бо таке, що боже ти мій – отой наш приятель із Чикаго, гидомирний доктор Моррис
Ритц, накивав п'ятами з міста, поцупивши з Віріниного сейфа 12 тисяч доларів в оборотних облігаціях'
[T.C., p.75]. Застосування визначень у наведених прикладах rifling 'поцупивши', had skipped 'накивав
п'ятами' створює сильну емоційність, показуючи обурення Коліна та його друзів цим учинком, який
виходить за межі моральних норм соціуму.
Іншим засобом вираження моральної оцінки є емоційно-експресивна лексика. Переважна більшість
вчених визначають емоційно-експресивну лексику як лексико-семантичні варіанти слова, що є носієм
інформації про морально-оцінне ставлення мовця до реальної дійсності. Наприклад: She had a proper
laugh over this, then, with sudden soberness: But it's wicked – taking the bread out of children's mouth and using
my name to do it. Shame on them! – 'Вона, звісно, посміялася з нього, але потім ураз споважніла: - Але ж
яка підлота видерти з рота в дітей шматок хліба та ще приплести до цього моє ім'я. Просто ганьба!' [T.C.,
p.88]. Доллі обурена поведінкою Райлі стосовно сестри Айди. Такі емоційні слова, як taking out 'видерти',
it's wicked 'підлота', Shame on them! 'ганьба', посилюють оцінку, яка дається персонажу.
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Ці приклади підтверджують, що оцінне висловлення досягає комунікативної цілі – пробуджує до дії,
застерігає. Воно сприяє встановленню певних моральних цінностей у суспільстві й визначається не
тільки властивостями самого об'єкта, але й цілою низкою суб'єктивних факторів. Sister Ida was known
throughout six states as an infamous trollop; think of it, fifteen children and no sign of a husband!' - Щодо його
так званої сестри Айди, то вона відома в шістьох штатах як найпослідуща розпусниця; та й то сказати –
п'ятнадцятеро дітей, а чоловіка й духу не має!' [T.C., p.85]. У цьому випадку Райлі, оцінюючи події,
спирається на своє ставлення до сестри Айди (подобається / не подобається), а з іншого боку - на
стереотипне уявлення про об'єкт і шкалу оцінок, на якоий розташовані притаманні суб'єкту ознаки. Райлі
у цьому випадку позначає поведінку осіб як погану, намагаючись висловити почуття обурення, яке
викликає в нього ця поведінка.
У "Луговій арфі" стикаються дві життєві позиції: з одного боку – Доллі, з іншого – її сестри Віріни.
Вчинок Доллі та її друзів, які оселяються в Річковому лісі та поривають з усталеним буденним життям,
оцінюється з погляду мешканців містечка як нерозумний. Але для втікачів від суспільства це –
відчайдушний вчинок, який заслуговує на пошану. У внутрішньому світі людини моральна оцінка
відповідає думкам та почуттям, бажанням та потребам, звитязі та цілеспрямованій волі. Це складає її
конфліктність. У бік негативної оцінки тягне Віріна з доктором Рітцем, шерифом та їх оточенням. Усі
головні герої живуть в унікальному соціумі, і, відповідно до цього, їх поведінка, вчинки, стосунки в
різних ситуаціях з різними об'єктами не однозначні. Всіляка конкретна моральна оцінка являє собою
застосування визначеного загального морального положення до конкретної ситуації. Наприклад, втеча
Доллі у Річковий ліс – сміливий вчинок; вона таким способом намагається зберегти себе та близьких їй
людей від негативного впливу оточення. Вчинок Доллі є добрим з точки зору моралі, тому що
спрямований на користь дорогих їй людей. Автор, від імені якого йде розповідь у творі, співчуває
героям, надає позитивної оцінки їхнім вчинкам. З точки зору мешканців містечка та старшої сестри
Віріни, цей вчинок має бути засудженим, тому що він виходить за межі прийнятої моралі, вносить
дисонанс у тихе життя містечка, являє собою негативний приклад іншим.
- I say shame on you. How can you have come so far from God as to sit up in a tree like a drunken Indian –
sucking cigarettes like a common… Floozy. – squalled Mrs. Buster. '- Який сором, кажу. Це ж треба зовсім
віддалитися від Бога, щоб сидіти отак на дереві, наче п'яний індіанець, та ще й смалити сигарети, мов
якась шльондра, зойкнула місіс Бастер'. [T.C., p.43]. Місіс Бастер як представниця містечка висловлює
офіційну точку зору мешканців містечка і засуджує поведінку Доллі та її приятелів. Такі висловлення
мають суворішу причинну зумовленість, їх модальна рамка стає орієнтованою на знання мовником факту
поведінки. Аргументація дозволяє суттєво посилити вплив оцінного блоку, оскільки вона призвана
показати об'єктивність судження мовника та переконати адресата у правильності оцінки.
Результати аналізу свідчать, що негативній моральній оцінці притаманний більш сильний впливовий
потенціал порівняно з позитивною оцінкою, що може бути поясненим усталеним превалюванням
негативної оцінки в свідомості соціуму. У ціннісних стосунках героїв "Лугової арфи" Т.Капоте кожен
предмет проявляється в аспекті своєї аксіологічної значущості і в цьому розумінні стає предметом
негативної, позитивної чи нейтральної моральної оцінки, відображаючи співвідношення позитивного та
негативного у реальному світі. Мовний матеріал свідчить, що висловлень з негативною моральною
оцінкою більше, ніж висловлень з позитивною, і це пояснюється асиметричністю аксіологічної шкали.
У визначених контекстуальних умовах засоби емоційної лексики, предикати почуттів та конкретно
оцінні, а також метафоричність надають переконливості авторським характеристикам персонажів та
сюжетних ситуацій. У мовленнєвих актах оцінки, де превалює моральний аспект, спостерігається
ілокутивний та перлокутивний ефекти. Наша увага була сконцентрована на відхиленні у мовленнєвому
висловленні від норми, яка склалася у суспільстві щодо поведінки та характеру особи. Узагальнення
матеріалів твору показує, що об'єкти дійсності, відбиваючись у мовленнєвих актах, мають не визначений
за числом і складом набір аксіологічно-релевантних властивостей.
Аналіз висловлювань, що містять моральну оцінку, дозволив зробити такі висновки.
У мовленнєвому акті оцінки морального типу адресант вкладає в оцінні висловлення такий зміст,
який не завжди та не для всіх збігається із загальноприйнятим значенням слова, з уявленнями адресата, з
реаліями, які це слово позначає. Прагматичне значення слова залежить від світогляду, віку, освіти та
інших соціальних особливостей особи – носія мови, тому нерозуміння в перебігу спілкування людей
виникають суто за факторами, які зумовлюють прагматичне значення висловлення. Виходячи з цього,
визначення поняття моральної оцінки в мовленнєвому акті можна сформувати як акт виявлення та
обґрунтування моральної цінності особи, її вчинків, намірів і т.ін. У системі соціальних відносин
моральна оцінка виконує роль своєрідної моральної санкції, яка застосовується до людської поведінки.
Зміст оцінних слів визначається, з одного боку, суспільними нормами оцінки, а з іншого – нормою
індивідуальною, суб'єктивною. Моральна оцінка може мати різний вияв, який відображається в структурі
лексичних значень слів.
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Перевага негативних висловлень у мовленнєвому акті оцінки зумовлена асиметричним характером
аксіологічної шкали. Оскільки все позитивне в нашій свідомості сприймається як норма, увага мовників
концентрується на відхиленні від неї.
Моральна оцінка висловлюється різними засобами, серед яких найбільш поширеним є предикати з
меліоративним та пейоративним значенням, метафори, оцінна модальність та конотативність.
Моральна оцінка пов'язана із емоційністю та експресивністю. Значення слова залежить від тієї
функції, яку воно виконує в конкретному контексті чи ситуації. Результати проведеного дослідження
свідчать, що якщо об'єктом, який оцінюється, є людина чи її атрибути, то навіть слова, які не мають
оцінного значення, його набувають. При цьому основою оцінки ("точкою відліку") є стандартний стан
речей, уявлення, яке усталене в даному соціумі про нормативну характеристику людини, і врешті решт
нормативне стає оцінним. Оцінні слова відрізняються від інших тим, що вони висловлюють, у першу
чергу, не реально існуючі ознаки предметів, а ставлення носія мови до визначеної норми.
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Моисеева Ф.А. Моральная оценка на аксиологической шкале.
Статья посвящена исследованию положения на аксиологической шкале морального вида оценки в
речевом акте и средств ее выражения. Предметом оценивания являются свойства объектов и сами
объекты в их способности (положительная аксиологическая значимость) или неспособности
(отрицательная аксиологическая значимость) отвечать потребностям и запросам субъекта.
Moiseeva F.A. Moral Evaluation on the Axiologial Scale.
This article deals with the investigation of the position on the axiologial scale of the moral evaluation
functioning as an evaluative speech act. The ways of moral evaluation expression on different language levels
are considered. The properties of the objects and the objects themselves in their abilities (positive axiologial
value) and inabilities (negative axiologial value) to meet the expectations of the subject are in the focus of
evaluation.
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УДК 81’1
О.В. Мосієнко,
викладач
(Житомирський державний університет)
РЕКЛАМА ЯК ВИД АРГУМЕНТАТИВНОГО ДИСКУРСУ
Предметом статті є аналіз реклами як одного з видів аргументативного дискурсу. Визначаються
особливості реклами, її складові елементи – переконання і навіювання та засоби її впливу на покупців.
Рекламу можна розглядати як один з основних видів дискурсу постіндустріального суспільства. У
провідних країнах світу рекламний бізнес перетворився в могутню галузь промисловості. Чим вищий
ступінь розвитку суспільства, тим вищий рівень розвитку реклами як мистецтва, бізнесу та індустрії. В
середньому жителі країн західної Європи бачать не менше 100 реклам щодня. Одночасно реклама змогла
завоювати місце в мистецтві, створивши власний функціональний стиль у лінгвістиці.
Сучасні супермаркети, які стали частиною культури суспільства ХХІ століття, забезпечують нас
рекламним дискурсом та великою кількістю інформації. Процвітання реклами пов’язане з економічним
розвитком. Реклама стала компонентом індустрії завдяки своїй здатності не лише формувати певний
стиль життя, а й примушувати потенційних покупців дотримуватися певних стандартів, а також
впливати на їх поведінку та світогляд. Останнім часом можна спостерігати зрощення рекламного бізнесу
з ЗМІ.
Ефективність реклами залежить від того, коли її транслюють. Наприклад, реклама по радіо більш
ефективна та оперативна у ранковий час. Телереклама має більшу здатність впливати на людей завдяки
своїй візуальності. Реклама може бути не лише простим оголошенням, а й пропагандою та мистецтвом
одночасно, що являють собою стратегію вербального та візуального впливу. Секрет впливу реклами
полягає не стільки в доведенні, скільки в навіюванні, оскільки вона нав’язує певну точку зору [1:196].
Рекламні тексти мають апелятивний характер та містять різні прийоми впливу на реципієнтів. Реклама
нагадує ввічливе спонукання покупця придбати товар, в якому є прихована апелятивність.
У світі рекламується, в основному, 10-12 видів товарів ( побутова техніка, косметика, парфуми,
ювелірні вироби та ін.). Реклама кожної групи товарів має свої власні принципи. Наприклад, при рекламі
дорогих автомобілів текст розміщується знизу під фотографією машини і має дескриптивний,
інформативний характер. Текст, який розміщується справа, повинен бути аргументуючим. Аргументація
являє собою відповіді на запитання, хоча останні відсутні. Найбільш популярними аргументуючими
засобами вважаються прислівники only, just, simply. У рекламі головну роль у переконанні відіграють
візуальні засоби. Вербальні засоби обмежені лише назвою торгової марки. Увага в рекламі
концентрується на репутації фірми, на вірності старим традиціям з використанням нових технологій. Для
того, щоб справити вплив на покупця, реклама повинна бути яскравою, чіткою та переконливою.
Аргументація в рекламному дискурсі характеризується складною природою, у зв’язку з чим
з’являється привід стверджувати, що вона базується на емоційно-образних рішеннях та стереотипах, які
не усвідомлюються людиною [2:134]. Аргументація в рекламі значною мірою базується на довірі до
ЗМІ. Продивившись гарну рекламу, покупець купує товар не замислюючись. Переконання та навіювання
в сучасній рекламі здійснюється за рахунок її невербальних компонентів. Проте це не означає, що в ній
немає вербальних засобів, спрямованих на переконання. Переконання та навіювання концентруються в
лозунгах, які повинні бути короткими, стислими, наповненими семантично. Велике значення відіграє
канал, на якому транслюється реклама.
Навіювання – явище психологічне за своєю сутністю. Воно може бути як прийомом аргументації, так
і її результатом. Як види діяльності процеси навіювання та аргументація часто пересікаються.
Дослідники реклами вважають, що ті, хто її створює, розраховують саме на ефект навіювання, на вплив
на психіку людини з метою переконати купити той чи інший товар [3:88]. Безсумнівно, реклама
справляє комплексний вплив (мовленнєвий, психологічний, емоційний). Її можна вважати одним з видів
неопрагматики, під якою розуміють мистецтво досягнення раціонального значення творчим шляхом
[2:120]. Для успішного впливу реклами необхідний синтез форми та змісту. Вдалі рекламні повідомлення
за рахунок своєї обмеженості та замкнутості набувають автономної комунікативної сили. Спеціалісти
вважають, що важливою умовою переконання є авторитетність аргументатора.
Рекламний бізнес стикається постійно з двома проблемами – зрозумілості та переконливості. Техніка
реклами може передбачати переконання з орієнтацією на кожного окремо взятого індивіда. Увага
акцентується на корисності продукту в даний момент і на перспективу при орієнтації на вузьке коло
споживачів. Підходи до рекламування товарів та послуг можуть бути різними. Наприклад, реклама
продукції відомими людьми виявляється дуже ефективною. Як правило, вона базується на історичних,
політичних, економічних, релігійних та етичних аспектах. При рекламі високоякісних продуктів її
виробники намагаються зосередити увагу на демонстрації, зменшуючи його опис. Реклама добре
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відомих, респектабельних фірм підкреслює якості нової продукції. Для нових виробників важливо
сконцентрувати увагу на унікальності продукту, який вони випускають.
Оскільки частина інформації здатна зберігатися в пам’яті в невербальній формі, то реклама значною
мірою базується на візуальних засобах впливу. Використання невербальних компонентів дає можливість
уникнути труднощів з перекладом. Таким чином, рекламісти надають великого значення візуальним
компонентам реклами, а також кольору, адже він здатний передавати семантичну та естетичну
інформацію. Тому рекламісти ретельно підбирають кольори, враховуючи їх негативну та позитивну
конотацію. Вважається, що в рекламі коричневий колір асоціюється з інтимністю, жовто-зелений – з
процвітанням, оранжевий з небезпекою, червоний – з тривогою, синій – з постійністю [4]. Особливості
сприйняття кольору залежать від особливостей трактування кольорів різними культурами. Невербальні
засоби передбачають використання графічних засобів, які є важливими факторами впливу у рекламі.
Окрім переконливості та зрозумілості, виробники реклами повинні вирішити
проблему
запам’ятовуваності реклами. В основному характер запам’ятовування залежить від індивідуальних
особливостей сприймання. Сприймання реклами – це етап швидкої обробки сприйнятої інформації. Саме
тому реклама повинна володіти гіпнотичною силою [5: 29]. У процесі запам’ятовування реклами
спрацьовує короткотривала пам’ять, при якій образи та інформація часто зберігаються у візуальній
формі. Для того, щоб сприяти кращому запам’ятовуванню реклами, її виробники застосовують повтор,
оскільки ефективність запам’ятовуваності кожного з її компонентів залежить від того, скільки разів вони
входять у структуру повідомлення. Протилежна повтору тенденція прагне максимально зменшити
інформацію. Повтори в рекламі обґрунтовані психологічно і є стилістичними та риторичними
прийомами. Для ефективної реалізації реклами необхідно враховувати її соціальну спрямованість з
метою максимального впливу на різні аудиторії.
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Мосиенко Е.В. Реклама как вид аргументативного дискурсса.
Предметом статьи является анализ рекламы как одного из видов аргументативного дискурса.
Рассматриваются особенности рекламы, ее основные компоненты – убеждение и внушение, основные
способы влияния на покупателей.
Mosiyenko O.V. Advertisement as a Kind of Argumentative Discourse.
The article highlights the analysis of the advertisement as one of the argumentative discourse types. The
peculiarities of the advertisement , its main components – persuasion and methods of influence on the
consumers.
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ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
МОВНОЇ ЕКСПРЕСІЇ У ЗАГОЛОВКАХ
(на матеріалі англомовної та німецькомовної преси)
У статті автор розглядає основні способи вираження експресивності заголовка
Особливостям газетно-публіцистичного стилю, зокрема проблемам вираження експресивності
заголовків, присвячено чимало досліджень як англійської, так і німецької, французької, російської
преси.
Необхідно зазначити, що проблема емоційно-експресивной забарвленості тексту та окремих його
одиниць вираження по-різному розглядається у мовознавстві в цілому. Більшість дослідників
розглядають емоційність та експресивність мови – ці дві сторони виразності – як невід’ємну єдність.
Сукупна емоційно-експресивна забарвленість характеризується як набір виразних, ненейтральних і
надінтелектуальних властивостей, як "надсемантична" характеристика [1;2], що являє собою "якісно
інший компонент семантики слова, ніж його предметно-логічний зміст, і для встановлення емоційних
моментів порівняно з понятійними потрібні детальні та старанні дослідження в галузі різних мов"
[3:157].
На думку багатьох учених, емоційне в мові служить для вираження почуттів, а експресивне – для
посилення виразності та образотворчості; емоційне протиставлено інтелектуальному, а експресія
захоплює як інтелектуальне, так і емоційно-вольове [4]. У цьому випадку експресивність є ширшою за
емоційність.
Ми скористуємося визначенням експресії, даним Н.М. Разінкіною [5]: "Мовна експресія – це складна
лінгвістична категорія, яка опирається на цілий комплекс соціальних і внутрішньомовних факторів, та
проявляється як інтенсифікація виразності повідомлення, збільшення (підсилення) діючої сили
висловлювання". Таке визначення здається найбільш повним і об’єктивним.
Що стосується експресії, що характеризує мову газет, то її можна визначити як "властивість якогонебудь елемента додавати висловлюванню оціночний характер у протиставленні із стандартизованими
одиницями", "регулярне та послідовне конструктивне протиставлення маркованого та немаркованого
компонентів" [6]. Іншими словами, емоційно-експресивна забарвленість є якраз тим фактором, що може
протиставити в тексті один маркований засіб вираження другому, немаркованому. Як компонент
семантики вона зв’язана з власним значенням непрямо, що й дозволяє їй у мові друкованої преси, де вона
грає саме конструктивну роль, бути умовно-фіктивною, нестійко-контекстуальною, "самозбуджуючою"
[5]. При такому розумінні термінів та сутності позначуваних ними явищ слово "експресія" здається
найбільш відповідним характеру специфічного для відображення засобами мас-медіа позамовного
співвідношення емоційного та інтелектуального буття в засобах масової комунікації.
Зважаючи на те, що газетно-публіцистичний стиль має багато різноманітних типів текстів та мовних
жанрів, таких, як стаття, кореспонденція, замітка, об’ява, заголовок, рецензія, нарис, фейлетон та
інші, ми розглянемо засоби вираження експресивності на рівні заголовка, тому що саме заголовок несе
основну інформацію та являє собою "скомпресований варіант замітки в одній фразі" [7]. Крім того,
заголовок має особливу силу ретроспективного впливу на читача, коли після ознайомлення з текстом
відбувається співвідношення викладеного змісту з назвою статті. Тому заголовок націлює на певну
смислову перспективу, розуміння якої, найчастіше, можливе лише після ознайомлення зі змістом тексту,
а повне розкриття відбувається через ретроспективний зв’язок оповідання та заголовка.
Виходячи з того, що газетні заголовки виконують номінативно-інформативну, графічно-вирізняльну,
рекламну (тобто функцію привертання уваги) і в першу чергу функцію переконання, агітації, то однією з
головних особливостей образотворчо-виразних засобів у газеті є їх соціально оціночні якості та
можливості з точки зору ефективного та цілеспрямованого впливу на масову аудиторію.
Категорію оцінки (оцінювання) стосовно лексики можна визначити як частину лексичного значення,
здатну до вираження оцінки позначуваної словом предмета або поняття.
Репертуар оціночних засобів преси надзвичайно багатий та різноманітний. Крім власне оціночної
лексики, в газетно-публіцистичному жанрі в функції оцінки використовуються різноманітні лексичні
розряди: просторічна лексика, архаїзми, неологізми, спеціальна лексика в переносному значенні та інші.
Активно використовуються в газеті також різноманітні словотворчі та прагматичні засоби експресивнооціночного забарвлення: розмовні емфатичні конструкції, еліптичні речення, різноманітні потужні
засоби емоційного (риторичного) синтаксису.
У цій статті ми проілюструємо деякі лексичні розряди, які найчастіше часто зустрічаються у
заголовках англійської, американської та німецької преси, а також спробуємо виявити універсальні та
індивідуальні категорії мовних ресурсів англійської та німецької мов, які використовуються у
заголовках для створення експресії.
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Загальна характеристика спеціальної лексики (терміни, професіоналізми, професійні жаргонізми)
дозволяє визначити лексико-семантичні ознаки та деякі особливості застосування її у газеті.
З метою підвищення експресивності заголовків журналісти зазвичай використовують терміни у
переносному значенні, метафорично застосовуючи терміни різних терміносистем у невластивих їм
сферах, завдяки чому терміни отримують негативну або позитивну оцінку. Велика кількість метафор у
сучасній пресі утворюється через переосмислення, образне застосування медичної термінології:
"Star Fever" (The Day, 10.03.2004)
"Operationen im Akkord, keine Zeit für Gefühle" (Bild am Sonntag, 13.10.1996)
Продуктивним є також прoцес метафоризації
термінів військової справи:
"Dean’s devices open new era in battle for votes" (Advertising Age, 19.01.2004)
"Software pact" (The Times,17.07.1997)
"Gegner im Westen, Partner im Osten" (Stern,8.09.1994)
"Im Golf-Krieg 1991 ein Sieg ohne Glanz" (Deutsche Tribüne, 24.01.1992)
політичних термінів:
"Vote With Your Head, Not Heart " (The Day, 17.02 2004)
"So ist St.Pauli der 1. Abstiegskandidat!" (Bild am Sonntag,13.10.96)
термінів сфери мистецтва та літератури:
"Trojan Horse of Architecture" (The Day, 02.03.2004)
"Earth –bound comedians" (The Times, 26.07.97)
спортивних термінів:
"Names win 561m award for losses" (The Times, 7.04.97)
"Schach-Figuren" (Juni, 2002)
"Wohlfahrts Klops kostet Stuttgart zwei Punkte" (Bild am Sonntag,13.10.96)
Професіоналізми характеризуються наявністю образності та оцінювання (часто негативного),
наприклад: "Young men are bullish, difficult to locate" (Advertising Age, 05.01.2004) ( bullish-бірж. який
грає на підвищення).
"Wind fall tax hits savers and pensioners, not just fat cats" (The Times, 26.07.97)
Жаргонні слова та вирази приносять у літературну мову своєрідну метафоричність, образність. Це і є
причиною їх появи на сторінках газет:
"Boobies who are too thick to be bobbies" (Daily Mail.21.12.96)
"Wo gepfuscht wird und wem die Zuschauer wirklich vertrauen können" (Das Neue Blatt,4.07.90)
Архаїзми та історизми майже не зустрічаються у пресі, тому що мова газети повинна бути
зрозумілою для всіх прошарків населення. Все ж таки журналісти іноді використовують таку лексику для
створення підвищеної тональності викладу або для зіставлення сучасних подій з певною історичною
епохою.
Найбільш характерними для газети є неологізми у зв’язку з їх експрессивно-емоційною
забарвленістю. Дуже часто журналісти самі винаходять нові слова за допомогою існуючих у мові
морфологічних засобів. Такі неологізми є оказіональними:
"From Kuchmese to Kazak; new languages bloom" (Kiev Post,13-19.03.97) (журналіст винайшов назву
нової мови, якою говорить Кучма за допомогою суфікса –ese, якій означає належність до якоїсь
національності: "Kuchma… speaks ‘Kuchmese’, a kind of Ukrainian with Russian words thrown in when he
can’t think of the translation…")
Неологізми можуть створюватися внаслідок природного прагнення мовця до новизни, коли
утворюються так звані мовні надлишки [8]. Наприклад:
"Superduperities" (Forbes,15.03.93) (від новоутворення super-duper – надзвичайно красивий, вищого
гатунку; у статті розповідається про винахід комп’ютера, якому можна віддавати команди голосом).
Газетна мова схильна до впливу "мовної моди". До "модних слів" причислюють експресивнозабарвлені слова та вирази, а також стереотипні, стандартні, шаблонні звороти мови - мовні штампи,
кліше, які є популярні в якийсь період як у пресі, так і у мові. Вони являють собою "готові блоки", з яких
легко будується фраза. Кліше необхідні у газетному стилі, оскільки вони викликають миттєві потрібні
ассоціації і не припускають двозначності.
Серед запозичень, які зустрічаються у заголовках англійської, американської та німецької преси,
необхідно відзначити запозичення-неологізми: "Wray buys pizza slice" (The Times, 17.07.1997), "Dangerous
vodka and zakuskі" (The Moscow Tribune, 25.02.1998), "Kung-Fu-Klamauk in New York" (Bild am
Sonntag,13.10.1996); "Basic training in a babushka boot camp" (Kiev Post, 6-12.02.97), "Mit einem neuen
Drive" (Unijournal, 5/2003); та велика кількість інтернаціональних слів: "Bush Vs. Kerry: Suiting up for a
nasty brawl" (Advertising Age, 08.03.2004), "Studiengebüren. Die Pro & Contra Argumente" (UNI Compact,
1/1997).
Для німецької преси характерна велика кількість англійських та американських запозичень. Більшість
з них називають речі та поняття, для яких здавна існують німецькі визначення. У заголовках німецької
преси простежується така тенденція, що запозичуються не тільки окремі слова: "Die neuen Jobs"
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(Deutchland, 1/2004), "Die Zukunft des Designs" (Unijournal, 2/2003), але й словосполучення: "Body News"
(Vogue, 5/1997), "Soft training" (Vogue,5/1997); та навіть речення: "T-Shirts "Made in Germany"
(Deutchland, 1/2004), "Bye-bye, Print" (Unijournal, 5/2003), "Think Tank in Finance" (Unijournal, 2/2003).
Таким чином, процес проникнення англоамериканізмів на сторінки німецької преси, а також у всі
сфери життя постійно збільшується у зв’язку з тісними контактами країн у галузі політики, економіки,
культури, спорту та ін. Однак цей процес не є взаємним: німецька мова поглинає набагато більше
одиниць із лексики англійської мови, ніж навпаки.
Слова зниженого стилістичного тону, до яких належать розмовні слова, або коллоквіалізми,
("Mimicking New York, L.A. hawks its assets" (Advertising Age, 01.03.2004), "Knirpse im Hörsaal"
(Unijournal, 6/2003 )), діалектизми не дуже часто зустрічаються у пресі, тому що вони можуть
перешкоджати розумінню статті. Найбільш чисельною у газеті є група коллоквіалізмів, які змінюють
фонетичну форму, не змінюючи лексико-стилістичного значення (див. класифікацію коллоквіалізмів у
А.Н. Мороховського [9]): "Las Vegas ad slogan takes on life of its own" (Advertising Age, 08.03.2004), "Über
meine Mode lach’ ich mich kaputt" (Bild am Sonntag, 13.10.1996), "Nadann, gut’Nacht, Liebling!" (Bild am
Sonntag, 13.10.1996), "Reps an der Uni" (UNICUM, 3/1997), "Betcherlife, Herbalife" (Forbes, 3/1993).
Таким чином, проаналізувавши різні лексичні розряди, які використовуються у заголовках
англійської, американської та німецької преси, ми можемо зробити висновок про те, що мовні ресурси є
невичерпним джерелом для створення мовної експресії і надання виразності заголовкам газетножурнального жанру. Однак при порівнянні мовних засобів вираження оцінки в періодиці, можна
спостерігати деяку своєрідність цих засобів, відмінні особливості, які характерні для тієї чи іншої мови.
Це пояснюється тим, що ці мови розвиваються за своїми словотворчими, граматичними, фонетичними
законами, характеризуються наявністю власних продуктивних та непродуктивних засобів,
індивідуальною будовою мови.
Отже, можна виділити такі універсальні категорії, які характерні для обох мов:
1) Термінологічна лексика у німецьких та англійських газетах виявляє тенденцію до процесу
метафоризації.
2) Поява професіоналізмів та професійних жаргонізмів на сторінках преси часто надає заголовкам
негативної оцінності.
3) Для мови преси, як англійської, так і німецької, не характерні, хоч і можливі, вузькоспеціальні
слова, історизми, архаїзми, діалектизми, арготизми, поетизми, індивідуальні неологізми.
Індивідуальні особливості, які є характерними для однієї мови та нехарактерними для іншої:
1)
Запозичення у німецької пресі представлені більш широко, ніж в англійській, оскільки сучасний
період развитку мови характеризується великим впливом англоамериканізмів та утворенням
синонімічних дублетів (іншомовного слова та його німецького еквівалента).
2)
В англійських заголовках набагато ширше представлені оказіональні неологізми, більш
розвинута індивідуальна словотворчість.
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В статье автор рассматривает основные способы выражения экспрессивности заголовка.
Mustafaeva K.V. The Language Recourses Use for Forming of Expressiveness in Periodicals Titles (based on
English and German Printed Media).
In this article the author considers the main ways of enhancing titles expressiveness.
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ПРОЯВ АВТОРИТАРНОСТІ У ПЛОЩИНІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНДИКАЦІЇ
Статтю присвячено використанню авторитарного дискурсу в різних моделях взаємовідносин, що
виникають у процесі комунікації; вивченню каналів вираження статусних відносин між учасниками
спілкування та рис авторитарної особистості.
У сучасній лінгвістиці спостерігається особливий інтерес до досліджень у межах теорії комунікації,
теорії мовленнєвого впливу, психолінгвістики та соціолінгвістики. З цими дисциплінами пов’язаний і
аналіз авторитарного дискурсу (АД) Крім того, АД знаходиться на перетині лінгвістики із науками,
згаданими вище.
Поняття "авторитарність" (яке походить від лат. cлова "auctoritas", що означає "влада") можна
розглядати з двох позицій. У вузькому значенні – це характеристика форми правління, при якій
державою керують кілька осіб, а решта населення бере участь у прийнятті рішень, де обмежені права та
свободи людини. При такому розгляді аворитарність співвідноситься лише з політичною сферою та
державністю .
У широкому сенсі авторитарність можна визначити як панування однієї особи. У цьому розумінні
авторитарність пов’язана з міжособистісною комунікацією, соціальною сферою.
Так само можна розглядати з двох позицій АД. У вузькому значенні це мовлення осіб-диктаторів, що
керують державою з авторитарною формою правління і постійно проявляють авторитарність (наприклад,
промови Гітлера та Сталіна). У більш широкому розумінні АД – це корпус мовленнєвих актів, завдяки
яким реалізується авторитарний тип міжособистісних відносин у процесі мовленнєвого спілкуваннях[1:
27].
При розгляді будь-якого дискурсу важливими є соціальні фактори. Дискурс – це мовлення, що
розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодіях людей та
механізмах їх свідомості [2 : 136].
Мовлення – найважливіша характеристика соціального статусу особи. Проблема соціальної індикації
мовлення розроблена у соціолінгвістиці: визначено горизонтальний та вертикальний поділ мови на
географічні та соціальні діалекти, описано різні соціолекти (мовлення міської бідноти, випускників
престижних навчальних закладів, негритянський варіант англійської мови, чоловіче та жіноче мовлення),
встановлено характеристики сленгу, використано професійне мовлення та жаргони, розроблено апарат
вивчення показників соціального статусу, а саме індикаторів та маркерів( Labov, 1976 : 193 ).
Важливим каналом вираження статусних відносин є невербальна комунікація, а саме: фонація,
кінесика, проксеміка, мовчання та невербальні дії, які супроводжують мовлення .
Соціальна індикація мовлення спостерігається у фонетиці, лексиці та граматиці. Соціальну індикацію
виражають інтонаційно. Чим вища статусна позиція учасника спілкування, тим вірогідніше, що
комуніканти будуть підтримувати виключно ввічливу бесіду, не поспішаючи, з рівною інтонацією,
модулюючи голос[3 : 3].
Індексами пілеглого становища виступають :
1) обмежувачі типу: sort of, kind of, I guess; 2) надто ввічливі форми: Would you please…, I’d really
appreciate it if…; 3) питання question-tag; 4) інтонаційна емфаза, мовлення з так званим курсивним
виділенням слів so, very; 5) так звані пусті прикметники, наприклад: divine – божественний, charming –
чарівний, adorable – вражаючий; 6) гіперкоректна граматика та вимова; 7) недостатній прояв почуття
гумору; зокрема невміння пожартувати; 8) пряме цитування; 9) особливий вокабуляр, наприклад для
позначення кольору; 10) питальна інформація у стверджувальних реченнях( Preston, 1989 : 73).
Згідно з думками А. А. Пушкіна, типовий авторитарний дискурс включає такі мовленнєві акти:
категоричні директиви без права свободи вибору з боку адресата, акти позитивної самооцінки,
включаючи акти похвали, акти негативної оцінки партнера, його діяльності, акти приниження, погрози та
іронії. Авторитарний дискурс характерний, зокрема, групам підлітків та злочинним угрупованням, тобто
тим спільнотам, які організовані за принципом пріоритету саме фізичної сили.
Наведемо приклад активної позиції домінування. Джек, герой роману У. Голдінга "Володар мух ",
стає лідером серед хлопчаків:
"We’ll hunt. I’m going to be chief. "
"And then- about the beast. "
"I say this. We aren’t going to bother about the beast."
He nodded at them. "We are going to forget the beast."
"Now listen. We’ll kill a pig and give a feast." (W. Golding).
© Нідзельська Ю.М., 2004
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Джек віддає накази, підсилюючи своє мовлення висловленнями: "Я кажу", "Слухайте", відкрито
сповіщає, що хоче бути лідером.
Рідна мова є своєрідним поділом між своїми та чужими, які живуть сумісно. Прикладом
використання рідної німецької мови в США є мовленнєва поведінка батька Дженні Герхард у романі
Драйзера:
"Where have you been ?" he exclaimed in German. ( … )
"Why , I have been out for a walk ," she answered confusedly .
"Didn’t I tell you not to go out after dark ?" said Gerhardt, utterly ignoring Brander.
"What is the trouble?" exclaimed Gerhardt, his excitement growing under the strain he was enduring,
and speaking almost unaccented English in consequence. (T. Dreiser) .
Герхард навмисне повчає свою дочку по-німецькому у присутності сенатора Брендера, саме це вказує
сенатору, що йому нічого робити в будинку Герхардта. Демонструючи неповагу до високопоставленої
особи, Герхардт наголошує, що моральний статус батька вищий, ніж суспільний статус сенатора.[3].
Дотримання статусної дистанції можна досягти через використання спеціального мовлення –
професійної мови (технолекта) і жаргону. Технолекти та жаргони виконують спеціальну соціальну
функцію, яка реалізується у внутрішній та зовнішній направленості:
1) людина, яка розмовляє спеціальною мовою, намагається довести, що вона є членом певної групи і
надіється на групову cолідарність, говорить про своє право на долю групового престижу;
2) носій технолекту чи жаргону підкреслює свій особливий статус по відношенню до тих, хто не є
членами групи. Невипадково, що лікарі (професійна група з високим статусом) повинні були не лише
писати рецепти по-латині, але і спілкуватися цією мовою. Зрозуміло, що використання латині
зумовлювалося не тільки дотриманням статусної дистанції, але і вимогами медичної етики. Існують
певні засоби демонстрації належності до престижної групи професіоналів: спеціальні слова (терміни та
жаргонізми), нестандартне вживання слів (наприклад, "інструмент" замість "фортепіано"), алюзії
(зокрема посилання на авторитети) та ін. [4:16].
У дослідженні авторитарної мовної особистості можна використовувати різні підходи, наприклад,
виділення притаманних їй мовних рис, на експонентному рівні комунікант може бути активним чи тим,
хто споглядає; переконаним чи тим, хто вагається. Авторитарний тип мовної особистості
характеризується демонструванням відносин підкорювання, примусу та домінування Авторитарна
особистість виступає впевненою у власній правоті та намагається здійснити тиск на партнера по
комунікації або висловити байдужість до думки партнера по комунікації, що пов’язано з презирливим
ставленням до слабших людей. Авторитарний комунікант може бути як активним, використовуючи
мовні засоби висловлення категоричності, так і пасивним, відмовляючись продовжувати комунікацію[5:
115].
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Нидзельская Ю.М. Проявление авторитарности в сфере социальной индикации.
В статье рассматривается употребление авторитарного дискурса в различных моделях отношений,
которые возникают в процессе коммуникации . А также указаны каналы выражения статусных
отношений и особенности авторитарной личности.
Nidzelskaya Y. M. Manifestation of Authoritarianism in the Sphere of Social Indication.
The article highlights the use of authoritarian discourse in different models of relationship. The ways of
expressing relations between the participants of different status in communication and the peculiarities of
authoritarian personality are examined.
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ЕКСПЛЕТИВИ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ
У статті проаналізовано структурно-синтаксичні та комунікативно-функціональні особливості
експлетивів. Ключові поняття: колоквіальний синтаксис,експлетив, десемантизовані мовні одиниці,
квазіатрибутивна та квазіадвербіальна функції.
Колоквіалістика (тобто вивчення розмовної мови як системи) – порівняно молода галузь лінгвістики,
активними дослідниками якої виступили О.А. Земська, О.Б. Сіротініна, Н.Д. Арутюнова, В.В. Богданов,
Г.М. Почепцов, О.Г. Почепцов та ін.
Серед робіт, у яких досліджено проблеми колоквіальной номінації та колоквіального синтаксису в
германських мовах, слід виділити, насамперед навчальний посібник Л.П. Чахоян "Синтаксис
диалогической речи" [1], книгу Ю.М. Скребнєва "Введение в коллоквиалистику" [2], роботи О.М. Старикової "Проблемы семантического синтаксиса" [3] і "Modern English" [4]. Велика увага комунікативній
природі мови приділена в лінгвістичних працях В.В. Богданова, Б.Ю. Городецького, Е.С. Кубрякової,
Н.И. Формановскої, Т. Н. Ушакової та ін.
Запропонована стаття присвячена дослідженню формальної збитковості синтаксичних побудов у
сучасному англійському мовленні. При вивченні експлікаційної специфіки колоквіального синтаксису
доцільно, на думку Ю.М.Скребнєва, розрізняти поняття "матеріальний" і "структурний" та
розмежовувати, з одного боку, конкретні матеріальні знаки – звуки, морфеми, слова, словосполучення і, з
іншого боку, структурні характеристики умов їх об'єднання [2: 168].
У розмовному синтаксисі переважає тенденція до надмірного вжитку матеріальних мовних елементів,
серед яких виділяються експлетиви. Тому метою цієї статті є детальний аналіз їх структурносинтаксичних і комунікативно-функціональних особливостей.
Термін "експлетиви" був запропонований Ю.М.Скребнєвим [2: 164] для слів і сталих словосполучень,
що втратили свое первинне предметно-логічне значення і що вводяться в репліку мовцем для
актуалізації емоцій. Експлетиви можуть виражатися різними десемантизованими мовними одиницями, а
саме, іменниками, прикметниками, дієслівними формами.
Експлетив bloody
Унаслідок втрати граматичних показників цей експлетив має потенційну можливість приєднуватися
практично до будь-якого смислового компонента висловлення. Але найбільш характерним є виконання
ним квазіатрибутивної функції, тобто ми маємо на увазі високу частотність його вживання в
субстантивно-ад'єктивних словосполученнях:
"She's a bloody liar!" (D. Potter: 160) "Your bloody pan has burnt my nose" (J. Cary: 172. "/.../ I'm only
another bloody woman" (J. Cary: 297). "I just don't like the whole bloody thing" (D. Hare : 62). "Absolute
bloody genius, Hopper" (D. Potter : 177).
Експлетив bloody також може виконувати квазіадвербіальну функцію і відноситися до прикметника:
"That's bloody ridiculous" (H. Pinter: 112). "/…/It’s bloody unreasonable" (D. Potter : 149
За даними нашого дослідження, менш поширеними є випадки вживання цьго експлетива з
прислівником, дієсловом або дієприкметником минулого часу:
"You know bloody well I can't" (D. Potter: 3). "We’re too bloody exposed here" (T. Clancy: 462).
Експлетив damn.
Цей експлетив відрізняється наявністю декількох лексичних варіантів (goddamn, goddam), а також
похідних damnable, damned. Подібно до експлетива bloody, він найчастіше є підсилювальним
компонентом у суб'єктивно-ад'єктивних словосполученнях і, в першу чергу, має властивість виконувати
квазіатрибутивну функцію:
"Nobody in the damn bus cares who you are" (F. O'Connor : 21). "And I'm not interested in your goddamn
education" (I. Shaw : 123). Edmund: That damn foghorn kept me awake, too (E. O'Neill : 43). "/…/because they
don’t give a good goddamn about anyone except themselves" (J. Collins : 307).
Цим експлетивам притаманна також реалізація квазіадвербіальних функцій, хоча таких
висловлювань зафіксовано значно менше. Вони можуть характеризувати прикметник або дієслово:
"It's been too damn long" (I. Shaw: 141). "/…/Did damn well on his own after his father died, too, from all
appearances"(I. Shaw : 144).
Такі десемантизовані іменники виявляють чітку тенденцію виступати:
·
у складі сталих дієслівних словосполучень not to give a damn (goddam); not to care a damn
(goddam); not to matter a damn (goddam):
"They don't give a damn for your graciousness"(F. O'Connor: 18). "I don't care a goddam what they think"
(Th. Wilder Heaven's... : 243). "What comes after don't matter a damn"(T. Clancy : 201).
© Павленко Л.І., 2004
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·
як вигуки damn it (damn it all); goddamn it, dammit (goddammit), що завжди виділяються
інтонаційно:
"Damn it, there you are again!" (Th. Wilder Heaven's...: 185)"Goddamn it. Surely it could have waited until
morning" (J. Collins: 167). "Who invited Tania, dammit?" (H. Kureishi : 86) "/…/Goddammit, am I Nikki?"(J.
Collins : 237)
damned/ goddamned
Для експлетивів bloody, damn (goddamn, goddam), які проаналізовані вище, головною була
квазіатрибутивна функція. Дані нашого дослідження дозволяють зробити такий висновок: для похідних
damned і goddamned однаковою мірою є типовим виконання як квазіатрибутивної, так і
квазіадвербіальної функцій, що підтверджується відібраними прикладами.
Квазіатрибутивна функція:
"/.../ You think you're goddamned Tarzan? You're a goddamned hazard, that's what!" (P. Benchley: 167"You
know I don't like the damned things" (E. O'Neill : 61). "I guess I'm a damned suspicious louse" (E. O'Neill : 44).
Для квазіадвербіальної функції специфічним можна вважати таке вживанння експлетива:
"I'm damned upset about Sara" (J. Cary: 363). "I'm damned glad to see you" (S. Sh.: 366). "It's too damned
gloomy for a start " (M. Way: 101). "Don't be so damned silly!"(M. Spark Miss…:165)
Поодинокими випадками представлені такі висловлювання:
"It's damnable she should have this to upset her /.../" (E. O'Neill : 31). "/…/When you’re up against it, you do
the damnedest things" (P. Benchley : 227). Professor: That's the most damnably hurting thing you've ever said to
me (J. Priestley The Linden…:282).
Експлетив hell
Комунікативно-функціональною спрямованістю цього десемантизованого іменника є посилення
афективного змісту висловлення. Серед відібраних нами прикладів найбільше представлено
висловлювань, у яких експлетив hell інтенсифікує ознаку питальності. Відповідно до результатів аналізу,
він уживається тільки в такому типі питальних висловлень, як спеціальні запитання. Проаналізувавши
позицію експлетива в реченні (завжди за питальним словом), можна зробити висновок, що увага слухача
акцентується саме на цьому смисловому компоненті. У вибірці зафіксовані різноманітні типи
спеціальних запитань:
а) питання до підмета, що виражений:
·
назвою істоти: "Who the hell is going to be impressed?"(A. Wesker: 166) "Who the hell are you,
anyway? " (Th. Wilder Heaven's…:244)
·
назвою неістот: "What the hell happened to you? " (I. Shaw : 94) "What the hell's the matter with you?
" (I. Shaw : 84)
б) питання до означення:
"What the hell kinda talk is that? "(A. Miller All…:382)
в) питання до додатка (представлені найбільшою кількістю прикладів):
"What the hell are you staring at?" (E. O'Neill: 121) "What the hell were you doing?" (J. Collins : 65) "What
the hell did Sadie know about being an agent? " (J. Collins : 18)
г) питання до різного виду обставин:
"Why the hell didn't you tell me before?" (J. Collins: 8) "Where the hell are the other cars?" (T. Clancy :
267) "And how the hell will you do that? " (T. Clancy : 428)
Доцільно зазначити наявність лексичного варіанта даного експлетива (in hell, in the hell, in the hell's
name):
"But who in hell ever got himself out of one without removing one nail?" (T. Williams The Glass...: 457)
"Well, what in hell's name happened?" (A. Wesker : 152) "What in the hell is going on here? " (J. Collins : 278)
Експлетив hell є ядерним компонентом усталеного словосполучення a hell of smth. /smb:
"Now look, Dad, you're a hell of a fella" (A. Miller After...: 5) "You're one hell of a lady" (J. Collins: 514).
Professor: You made a hell of a row about it (J. Priestly The Linden…:277)...
Ці словосполучення, за нашими спостереженнями, виконують
а) квазіатрибутивну функцію:
"It was making a hell of a racket like a cat purring" (M. Spark Miss... : 167). "/…/I just didn’t have a hell of
a choice in the matter" (T. Clancy : 31).
б) квазіадвербіальну функцію:
"His wife plays one hell of a piano" (T. Clancy: 417). "I bet you pay a hell of a lot more for this place here"
(I. Shaw : 238).
У такій функції hell часто виступає інтенсифікатором при порівнянні:
"He sure as hell doesn't have the British government in his pocket" (P. Benchley : 77). "This sure as hell
beats a life sentence in prison" (S. Sheldon : 30).
Типовим є і вживання експлетива hell у сталих вигукових синтаксичних утвореннях, що виражають
емоційно-психологічний стан незгоди, невдоволення:
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"To hell with that! I can find it if it's there" (P. Benchley: 14). "The hell with coffee. I know what I need" (J.
Collins: 322). "The hell I am! He wasn't your lover, either! " (M. Way : 173)
Експлетив on earth.
Подібно до проаналізованого вище експлетива hell, цей десемантизирований іменник уживається
головним чином у спеціальних питаннях для посилення їх емоційно-експресивного значення.
Найчастіше комуніканти використовують його в таких типах спеціальних питань:
а) питання до підмета:
"But what on earth has happened to you? " (B. Shaw : 227)
б) питання до додатка:
"What on earth could they find?" (M. Spark The Public... : 83) "What on earth are you doing here? "B. Shaw
: 193)
в) питання до різного виду обставин:
Hasel: How on earth did you get that claret cup, Mother? (J. Priestley Time... : 21) "Why on earth should I
be tense? " (J. Collins : 217)
Таким чином, експлетиви як логічно збиткові компоненти висловлення можуть справляти певний
прагматичний уплив на одержувача інформації. Слід зазначити, що за допомогою таких вербальних
засобів виражається, як правило, негативне відношення комуніканта, що відображає градацію
психологічного статусу від подиву / здивування до стану крайньої емоційної напруги.
Перспективою дослідження вважаємо подальший аналіз вербальних засобів вираження
експлікаційного характеру подання інформації у сучасному англійському мовленні.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАФОР
ПРИ ПЕРЕКЛАДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ
У статті розглянуто особливості перекладу метафори, збереження і втрата її поетичного потенціалу.
З відродженням інтересу до вивчення мови художньої літератури виник термін "лінгвістична
поетика". Тому виникла необхідність розвивати і диференціювати зміст лінгвістичного дослідження,
визначаючи ті специфічні завдання, які виникають перед дослідником словесно-художньої творчості.
Іншими словами, лінгвостилістика – це розділ філології, який застосовується до всіх видів мовних творів,
визначаючи їх стилістичні властивості чи особливості. Лінгвопоетика – це такий вид стилістичного
аналізу, який застосовується лише до творів художньої літератури, виділяючи цю останню з усього
багатства функціональних стилів людського мовлення [1:68]. Добре відомо, що питаннями, пов’язаними
з природою поетичної мови, з вивченням художнього тексту, займалися і продовжують займатися
філологи різних країн. У традиції вітчизняного мовознавства в галузі стилістики і теорії поетичного
мовлення досягнуті значні успіхи. На основі цих досягнень була розроблена методика
лінгвостилістичного аналізу. Вона пропонує системне дослідження тексту на трьох рівнях:
семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному.
Аналіз на семантичному рівні – це ніби підготовка до власне (лінгво)стилістичного дослідження
тексту. Він полягає у вивченні функціонування слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій у
художньому тексті. На метасеміотичному (буквально метафоричному) рівні вивчаються конотації, які
слова, словосполучення набувають у контексті словесно-художньої творчості [1:71].
У компетенцію лінгвостилістики входять лише перші два рівня, третій належить до області
літературознавства. Отже, лінгвостилістичний аналіз – це сукупність евристичних прийомів, вивчення
конкретного мовного матеріалу, із якого "зроблений" текст. Даний метод успішно застосовується при
порівняльному дослідженні оригіналу і його перекладу.
Гостро стояло питання щодо поетичного перекладу. Поети, перекладачі, вчені в різні часи і в різних
країнах вважали, що переклад поезії неможливий.
А.Мєсковський стверджує, що гарний переклад повинен сприйматися читачем як оригінальний твір і
що у перекладі він намагався передати лише "смисл і тон" оригіналу. В.Г.Бєлінський у багатьох статтях
відстоював можливість перекладів, які були б "точнішими" і зберігали художні особливості оригіналу,
давали б про нього правильне уявлення: "... потрібно, щоб внутрішнє життя перекладного вислову
відповідало внутрішньому життю оригінального ".
У двадцятому столітті такий переклад став називатися адекватним (повноцінним) перекладом. Термін
"адекватність", що означає відповідність, був висунутий замість слова "точність" щодо художнього
перекладу. Вперше визначення поняття "адекватний переклад" було запропоновано відомим
літературознавцем А.А.Смирновим.
Данте, Сервантес, Шеллі, Шлегель виражали цю думку в метафоричній формі. Більш категорично
подібну точку зору на переклад відстоював Вільгельм Гумбольдт. Його твердження про принципову
неможливість перекладу витікало з ідеалістичного уявлення про мови, кожна з яких, на його думку,
виражає національну свідомість "духу", властиву даному народу, а тому неможливо звести до іншої
мови, як і своєрідність "духу" одного народу неможливо звести до своєрідності "духу" іншого народу.
Така ж точка зору надзвичайно поширена в західноєвропейських та американських літературах.
Більшість перекладачів вважають, що "можливе лише творче перевисловлення" поезій, а тому вірші
може перекладати тільки сам поет. Але нові переклади, гарні і погані, продовжували з’являтися. Із
намагання довести можливість перекладу виникла концепція функціональної подібності, яка, безумовно,
належить до досягнень у галузі теорії перекладу. Згідно з цією концепцією, що базується на розумінні
мови не як форми, а як функції, вивчається інформаційна і стилістична функція певних мовних
елементів оригіналу і те, як мовні засоби здатні виконати ту ж функцію при перекладі. Ця теорія була
вперше розроблена в працях чеських лінгвістів В. Матезіуса, О.Фішера, І.Лєвого, а також Р.Якобсона,
З.Клеменшевича. У своїй теорії вони виходили з можливості субституції – заміни шляхом аналога
(І.Лєвий) і компенсації, яка є однією з форм субституції (О.Фішер), при перекладі. Думка про
компенсацію, яка може трактуватися як формування одиниць вищого рівня з невимірюваних одиниць
нижчого рівня, розвивалася і в працях таких учених, як А.І.Смирницький, Л.С.Бархударов та інших
[2:35]. Однак проблема поетичного перекладу не повинна зводитися до принципу функціональної
подібності, субституції та компенсації.
Комунікативний спосіб перекладу полягає у виборі такого шляху передавання вихідної інформації,
який приводить до перекладного тексту з адекватним вихідним упливом на отримувача. Головним
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об’єктом при такому способі перекладу є не стільки мовний склад вихідного тексту, скільки його
змістове та емоційно-естетичне значення.
Як перекладач, так і інші особи, які оцінюють якість перекладу, вважають, що правильний переклад
повинен відповідати певним вимогам. Сукупність вимог, які пред’являються до якості перекладу,
називаються нормою перекладу. Жанрово-стилістичну норму перекладу можна визначити як вимогу
відповідності перекладу домінантній функції і стилістичним особливостям типу тексту, до якого
належить переклад. Вибір такого типу визначається характером оригіналу, а стилістичні вимоги, яким
повинен відповідати переклад, – це нормативні правила, які характеризують текст аналогічного типу у
мові перекладу [3:38]. Жанрово-стилістична норма у більшості випадків визначає як необхідний рівень
еквівалентності, так і домінантну функцію, забезпечення якої складає головне завдання перекладача і
головний критерій оцінки якості його праці.
Перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць
перекладу, називаються перекладними (міжмовними) трансформаціями. Оскільки перекладні
трансформації здійснюються з мовними одиницями, які містять як план змісту, так і план вираження,
вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних
одиниць. При перекладі таких одиниць потрібні спеціальні прийоми перетворення. Стилістичні прийоми
перекладу застосовуються у тих випадках, коли об’єктом перекладу є стилістично позначені одиниці
вихідного тексту. Як відомо, деякі із стилістичних одиниць взагалі не можуть бути перекладені, інші
потребують суттєвих перетворень, і лише незначна частина стилістично позначених елементів вихідного
тексту отримує при перекладі стандартну відповідність.
У статті ми розглядаємо українські фольклорні поетичні творіння та лірику українських
письменників, перекладені на англійську мову Оленою Туркевич-Санко. Об’єктом дослідження є
метафори оригінальних творів та їх перекладні трансформації.
У стилістиці й поетиці під тропом розуміється семасіологічно двопланове вживання слова, при якому
його матеріальна форма реалізує одночасно два значення
пряме і переносне. Зв’язок прямого і
переносного значень базується на різних принципах (суміжності, подібності й т.д.), що зумовлює
існування різних видів тропів. Троп – стилістичне перенесення назви, використання слова в переносному
значенні для досягнення більшої художньої виразності [4:481].
Найбільш характерною стилістичною одиницею є метафора. Метафора є засобом вторинної
номінації, яка заснована на схожості, загальності (реальної та ірреальної – уявної) об’єкта номінації з тим
об’єктом, назва якого переноситься на об’єкт номінації. Іншими словами – це компаративний троп, у
якому лише одне з імен, що зіставляються (найчастіше – суб’єкт), виражене експліцитно, а друге (об’єкт)
– імпліцитно. Метафора – принцип надзвичайного слововикористання, назви "предмета", "смислу", яке
вже має "ім’я" новим словом, яке може затвердитися за ним назавжди [5:41].
Природня сфера вживання метафори – поетичне мовлення, її головна функція не комунікативна, а
естетична, її призначення не повідомляти інформацію,а викликати уявлення.
З давніх-давен людина витворювала за допомогою слів картину світу в її образному уявленні,
використовуючи різні засоби. У багатьох мовах збереглися древні антропоморфні форми уявлень про
навколишній світ, наприклад, розподіл усіх предметів за ознакою чоловічого або жіночого роду. Це прауособлення, маючи різну культурну природу, по-різному виявляється в різних мовах і в наш час
розглядається як відхилення від стандартного сполучення мовних одиниць, тобто як метафорична
одиниця [6:38]. Отже, тут потрібно використовувати прийом додавання / опущення, який
використовується у тих випадках, коли міра припущення подібності у вихідній і перекладній мовах різна,
і потребує або експлікації змісту (смислу), який мається на увазі у вихідному тексті, або, навпаки,
імплікації словесно вираженого у вихідному тексті (прийом опущення). Прийом заміни при перекладі
метафор використовується у випадках лексичного або асоціативного неспівпадання між елементами
метафори у вихідній мові і мові, якою перекладають. Наведемо приклади семантичних перетворень
метафор:
1) А мені такая пісня душу роздирає! (В.Забіла "Не щебечи, соловейку!") Torn is my soul by thy
exquisite fluting; 2) То вихор свисне Мороз потисне, Буря загуде...(М.Шашкевич "Веснівка") Gusts will
bite you fiercely, Frosts will bite keenly, Tempests will bellow; 3) По діброві вітер виє, Гуляє по полю, Край
дороги гне тополю До самого долу. ("Тополя" Т.Шевченко) The wind goes howling down the vale, It
blusters through the plain; A poplar tall beside the roаd To touch the ground is fain. 4) А серденько б’ється
...(І.Франко "Так, ти моя правдива любов") Life seems corruption vile...
Структурне перетворення використовується при різниці традицій граматичного оформлення
метафори у вихідній мові та мові, якою перекладають. Структурні перетворення виникають і у
відношенні до такої поширеної образної форми англійської мови, як метафоричний епітет, який може
бути виражений як атрибутивним, так і субстантивним словосполученням чи навіть їх комбінацією, в
цілому не придатній українському синтаксису. В таких випадках часто застосовується або перестановка
елементів вихідної метафори, або додавання \ опущення [3:221].
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Наприклад: 1) І досі...Твоя сльоза мене пече! ("Сльоза" М.Старицький) And even yet...Your bitter tears
are burning me! ; 2) Вечірня зіронька зійшла...The evening star had risen high... ("Сльоза" М.Старицький);
3) Що з мойого сердечка Щастя унесла... (І Франко "Оце тая стежечка") The one who took away Happiness
from my heart…; 4) Стогне ясень над водою; Стогнуть лози, гублять сльози, В’януть квіти, плаче вітер,
Хвиля ж знов шуткує з кимось (О.Олесь) The ashtree sights over the waters The reeds also, shedding their
tears. The flowers wither, the wind cries The wave is flirting with someone else; 5) Ви знаєте, як сплять старі
гаї? Вони все бачать крізь тумани... (П.Тичина "Ви знаєте...") Do you know how the old grove sleeps? It sees
everything even through the fog...
Особливу проблему створюють при перекладі метафоричні одиниці, принцип побудови яких
відрізняється у вихідній мові та у мові, якою перекладають. У таких випадках перетворення можуть бути
значними, наприклад, можуть супроводжуватися заміною самого стилістичного статусу одиниці (замість
вихідної метафори в перекладному тесті можуть з’явитися порівняння чи метафоричний епітет, або
інший троп). Але в тому випадку, коли у вихідній мові та у мові, якою перекладають, збігаються як
правила сполученості, так і традиції вираження емоційно-оціночної інформації, використані в даній
метафорі, тоді ми застосовуємо повний переклад. Наприклад:
1)...аж серденько мліє...("О розкошная Венера" автор невідомий, кінець 17 століття) …until the heart
is dying...; 2) Ви ж мені, очі, вік вкоротили, Де ж ви навчились зводить людей (фольклорна пісня "Чорнії
брови...") You, eyes, you shortened my life; Where did you ever learn to cost a spell on people?; 3) Втоплю
своє горе, Втоплю свою недоленьку... Пошукаю в чорних хвилях На дно моря кану. ("Думка"
Т.Шевченко) I will drown my sorrow I will drown my misfortune… I will search the black waves, And reach
the bottom of the sea; 4) Ангел ти надземний Чи демон лютий з пекла глибини? Ти океан: маниш і
потопляєш...Ти літо: грієш і враз громом убиваєш (І.Франко "Жіноче серце") Are you an extraterrestrial
angel Or an angry demon from the depth of itself? You are the ocean: you enchant and drown… You are the
summer: you give warmth and you kill with thunder; 5) Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа (Л.Костенко
"Маруся Чурай") She (Mary )was our voice. She was our song. She was our soul; 6) Без тебе день вмирав
сьогодні, Без тебе захід смутно гас (О.Олесь "Ти не прийшла") Without you, the day was dying today,
Without you, the sunset sadly slipped away; 7) Ви знаєте, як липа шелестить? (П.Тичина "Ви знаєте...") You
know how the linden tree whispers…
Перекладач намагалася передати не тільки зміст оригіналу, але й образність, форму тропа,
максимально наблизитися до розміру, рими вірша. Отже, при перекладі поетичних творів у більшості
випадків семантика, структура, стилістична функція метафор збережені, тобто вони мають конгруентні
відповідники в англійській мові. Метафора може наповнити навіть короткі мовленнєві відрізки багатим
образним і емоційним змістом. Якщо метафора вдала, то вона виконує свою комунікативну функцію –
передає читачу складний комплекс образів і емоцій, створених поетом.
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АНГЛІЙСЬКІ БІНАРНІ ТЕРМІНИ-ФРАЗЕМИ І ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
У статті розглянуто основні структурно-семантичні характеристики англійських бінарних термінівфразем і проблема їх адекватного перекладу на українську мову. Ключові слова: бінарний термін,
термін-фразема, автомобільна терміносистема, граматична модель, перекладний еквівалент.
Під час роботи з лексикою англійської науково-технічної літератури найбільші труднощі для
розуміння і перекладу становлять терміни-фраземи (ТФ), тобто термінологічні словосполучення,
створені лексико-синтаксичним способом і утворені за моделями, які існують у мові. Терміни-фраземи –
це семантично цілісні сполучення двох чи більше слів, пов’язаних відношеннями підрядності.
Робота з англійськими науково-технічними текстами показує, що найбільш частотними термінамифраземами є ті, які складаються з двох компонентів, що характерно для багатьох галузевих термінологій.
Це обумовлено: 1) обмеженістю словника будь-якої природної мови порівняно з необмеженістю
предметів і понять; 2) традицією відображення родо-видових ознак денотата в структурі терміна;
3) компактністю і економічністю цього способу номінації.
Мета нашого дослідження – розглянути деякі структурно-семантичні особливості англійських
автомобільних бінарних термінів-фразем і проблеми їх перекладу на
українську мову. Вибір
автомобільної терміносистеми як об’єкта дослідження обумовлений тим, що вона являє собою дуже
важливу в комунікативному і культурно-історичному відношеннях лексичну систему, яка постійно
оновлюється та інтенсивно розвивається. Матеріал дослідження – 957 бінарних термінів-фразем
англійської автомобільної термінології.
Проведений лінгвістичний аналіз цього матеріалу показав, що всі бінарні терміни-фраземи, які
досліджуються, являють собою ядерні регресивні субстантивні словосполучення з підрядним зв’язком,
наприклад: electric automobile – электромобіль, bolster trailer – сідловий причіп, belt brake – стрічкове
гальмо, floating bearing – плавальний підшипник і т.п.
З семантичної точки зору англійські бінарні терміни-фраземи досліджуваної терміносистеми поділено
нами на два типи: логіко-номінативні (80%) і асоціативно-номінативні (20%). Компоненти ТФ логікономінативного типу є іменами речей, властивостей і відношень відображуваного світу, між якими існує
об’єктивний зв’язок. Значення ТФ цього типу складається із значень їх компонентів, які використані у
своєму прямому термінологічному значенні і, як правило, належать до однієї терміносистеми. До логікономінативних ТФ ми відносимо класифікаційні терміни, тобто ТФ з родо-видовим зв’язком компонентів,
наприклад: radial engine – радіальний двигун, primary brake – основне гальмо, collapsible caravan –
складаний жилий причіп і т.п. ТФ з партитивними відношеннями, наприклад: wheel bearing – підшипник
коліс, fan drive – повід вентилятора, suspension housing – корпус підвіски і т.п.
В основі асоціативно-номінативних ТФ лежать образні уявлення про предмети та явища, які
термінуються. Лівий компонент ТФ такого типу є загальновживаним словом англійської мови, яке
вживається у переносному значенні і не використовується в даній терміносистемі як самостійний термін.
Правий компонент – ужитий у своєму прямому термінологічному значенні і виражає, як правило, родове
технічне поняття. Наприклад: slave cylinder – робочий циліндр, tail-pipe – вихлопна труба, butterfly valve –
дросельний клапан, pancake engine – горизонтальний двигун і т.п.
Переклад термінів-фразем логіко-номінативного типу здійснюється методом підбору еквівалентів і
звичайно не становить особливих труднощів, оскільки їх значення є достатньо зрозумілими. Переклад
цих ТФ можливий простим складанням значень складових, причому особлива увага приділяється
означуваному компоненту. Передусім з’ясовують, до якої лексико-семантичної категорії належить цей
компонент, тобто чи виражає він предмет, дію, властивість і т.п. Спочатку перекладається означуваний
компонент, який стоїть справа і відіграє головну роль, а потім – означувальний компонент, який стоїть
зліва і відіграє другорядну роль. Наприклад: brushless motor – безколекторний двигун, hydraulic brakes –
гідравлічні гальма і т.п.
Переклад ТФ асоціативно-номінативного типу може становити деякі труднощі. Тому для їх
правильного перекладу необхідні не тільки хороші знання англійської мови, але й володіння мовною
здогадкою, знання тієї галузі науки чи техніки, про яку йде мова в текстах, що підлягають перекладу, і
володіння відповідною термінологією мови перекладу. Переклад ТФ асоціативно-номінативного типу
вимагає звернення до словника для знаходження повного еквівалента. Такі ТФ у більшості випадків
містять родовий компонент, який стоїть справа і звичайно представлений широко відомим терміном
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даної галузі чи загальнотехнічним терміном. Це дозволяє провести попередню орієнтацію терміна, тобто
віднести його до певного роду понять, до повного його уточнення за словником. Неабияку роль тут
відіграють також мовна здогадка і широкий контекст. Наприклад: tail lamp – задній ліхтар, slave axle –
допоміжний тяжний міст і т.п.
Таким чином, принцип перекладу, за "правилом зворотнього руху", тобто від останнього – головного
означуваного компонента, що позначає родове поняття, до попереднього означувального компонента –
означення, яке обмежує родове поняття до певного виду, є корисним і однаково правильним при
перекладі ТФ як логіко-номінативних, так і логіко-асоціативних.
Зі структурної точки зору англійські бінарні ТФ автомобільної терміносистеми підрозділяються на 7
груп згідно із граматичною моделлю, за якою вони утворені.
Структура англійських ТФ може бути представлена за допомогою комбінації буквенних символів A,
N, P I, P II, G, Prop N, Sgr, Num, а структура українських ТФ – за допомогою буквенних символів П, Д, І,
Ч, пр. (П – прикметник, Д – дієприкметник, І – іменник, Ч – числівник, пр – прийменник).
Проведене дослідження 957 англійських бінарних термінів-фразем автомобільної терміносистеми
показало, що утворені вони за такими 7 граматичними моделями:
1) N + N (667 од.), наприклад: camper trailer (туристський причіп); 2) A + N (182 од.), наприклад:
radial engine (радіальний двигун); 3) P. I (G) + N (52 од.), наприклад: driving axle (ведуча вісь); 4) P. II+N
(30 од.), наприклад: pulsed loads (імпульсне навантаження); 5) Prop. N+N (11 од.), наприклад: Bellville
spring (тарілчаста пружина Белльвілля); 6) Sgr.+N (10 од.), наприклад: V-8 engine (8-циліндровий Vподібний двигун); 7) Num+N (5 од.), наприклад: third axle (третя вісь вантажного автомобіля).
Найпродуктивнішою моделлю англійських бінарних термінологічних словосполучень у
досліджуваній терміносистемі є модель N+N (667 од., тобто 30,3%). Стислість і чіткість, простота
утворення, смислова і семантична стрункість, широта лексичної сполучуваності і семантична місткість
цієї моделі дають можливість простими синтаксичними засобами, тобто одним контактним
співрозміщенням двох іменників, виразити різноманітні і водночас складні атрибутивні відношення.
Найуживанішій англійській моделі N+N відповідають такі основні українські еквіваленти: 1. П+І,
наприклад: cam brake – кулачковий термін, belt brake – стрічковий термін. 2. Іназ+Ірод, наприклад:
chassis frame – рама основи, trunk lid – кришка багажника. 3. Складне слово, наприклад: glass holder –
склотримач, windshield – склоочисник. 4. Іназ+пр+Інепрям, наприклад: exhaust joint – шарнір для
випускних труб, instrument panel – панель для приладів. 5. Одночленний термін, наприклад: vehicle sensor
– детектор, mud shield – бризковик. 6. Описовий вираз, наприклад: engine sensor – датчики, встановлені
на двигуні і т.д.
Широко представленою в англійській автомобільній термінології є також модель A+N (182 од., чи
8,3%), що є цілком зручним засобом систематизації термінів. У двохкомпонентних термінах цього типу
іменник у більшості випадків називає узагальнене поняття (родове), а прикметник – відмінну,
класифікаційну ознаку цього родового поняття (його видову відмінність).
Моделі A+N англійської мови в основному відповідають такі українські еквіваленти: 1. П+І,
наприклад: hydraulic brakes – гідравличні гальма, cellular radiator – сотовий радіатор. 2. П+П+І,
наприклад: hydrostatic steering – гідрооб’ємне кермове управління, rigid cross – жорсткий поперечний
підсилювач. 3. (П+Іназ)+Ірод чи Іназ+(П+Ірод), наприклад: electronic ignition – транзисторна система
запалювання, idle trim – регулятор холостого ходу. 4. Описовий вираз, наприклад: metric engine – двигун,
сконструйований в метричній системі мір і т.д.
Англійська модель P I (G)+N (52 од.) має такі перекладні еквіваленти в українській мові: 1. П+І,
наприклад: flickering light – проблисковий сигнал, folding caravan – складений причіп. 2. Дтеп+І,
наприклад: floating caliper – плаваюча скоба, throwing power – розсіювальна здатність та ін.
Англійська модель P II+N (30 од.) в українській мові має еквіваленти: 1) Дмин+І, наприклад: refined
oil – регенероване масло, tinted glass – затемнене скло. 2) Описовий вираз: hidden headlamps – фари, що
закриваються шторками і т.д.
Англійська модель PropN+N (11 од.) має дві моделі, еквівалентні їй в українській мові: 1. Іназ+Ірод,
наприклад: Hall generators – генератори Холла, Wankel engine – двигун Ванкеля. 2. Описовий вираз,
наприклад: Klaxon horn – звуковий сигнал фірми "Klaxon" та ін.
Англійській моделі Sgr+N (10 од.) в основному відповідають описові вирази в українській мові,
наприклад: F-head – F-подібна головка циліндрів, V-engine – двигун з V-подібним розташуванням
циліндрів та ін.
Нарешті, англійська модель Numord+N має, як правило, такий еквівалент в українській мові: Ч+І,
наприклад: second gear – друга швидкість, first gear – перша передача і т.п.
На завершення варто відзначити, що знання структурно-семантичних особливостей англійських
бінарних термінів-фразем і володіння методами їх перекладу на українську мову, без сумніву, підвищує
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ефективність роботи з науково-технічними текстами, збільшує швидкість читання і зменшує витрати
праці.
Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Павлова О.И. Английские бинарные термины-фраземы и проблемы их перевода.
В статье рассматриваются основные структурно-семантические характеристики английских
бинарных терминов-фразем и проблема их адекватного перевода на украинский язык. Ключевые слова:
бинарный термин, термин-фразема, автомобильная терминосистема, грамматическая модель,
переводный эквивалент.
Pavlova О.I. English Binary Phraseme-Terms and Problems of their Translation.
The article examines the main structural and semantic characteristics of English binary phraseme-terms and the
problem of their adequate translation into the Ukrainian language. Key words: binary term, phraseme-term,
automotive terminological system, grammatical model, translation equivalent.
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ЕКСПЛІКАЦІЯ КРЕАТИВНОГО, ІМПРЕСИВНОГО ТА КОМУНІКАТИВНО-ЕМОТИВНОГО
АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У ЩОДЕННИКОВИХ ТЕКСТАХ
Л.М.ТОЛСТОГО
У статті розглянуто найважливіші функції оказіоналізмів у щоденникових текстах Л.М.Толстого
Специфіка щоденникового тексту (ЩТ) зумовлена узусом його функції і виявляється в однобічному
характері комунікації, домінуючій ролі пресуппозиції та фонових знань, які визначають адекватність
інтерпретації тексту. Оскільки структурно-семантичним центром щоденникових текстів завжди є сам
автор, чий образ організує категорію когезії, яка відбиває глибинні (смислові) зв’язки та характер
моделювання об’єктивної дійсності [1;2;3;4], то, навіть при нестандартному або максимально
економному режимі застосування мовних засобів, щоденникові тексти сприйматимуться їх автором
абсолютно адекватно і впливатимуть на нього саме так, як мислить їхній творець.
Щоденникові тексти – це письмова форма розмовного стилю [5]. Відомо, що однією з характерних
особливостей розмовного стилю є вільне утворення нових слів – оказіоналізмів, під якими ми розуміємо
авторські неологізми, вживані у розмовному або художньому мовленні і побудовані за продуктивними,
непродуктивними або нестандартними словотвірними моделями [6:27,165].
Метою статті є з’ясування найважливіших функцій оказіональних слів у ЩТ.
Матеріалом для аналізу послужили багаточисельні щоденникові тексти Л.М.Толстого.
Особисті щоденники Л.М.Толстого, як і будь-який його художній твір, – це "результат складної
боротьби різних формоутворюючих елементів, завжди – свого роду компроміс. Елементи ці не лише
співіснують і не лише відповідають один одному. Залежно від загального характеру стилю той чи інший
елемент має значення …домінанти, яка панує над рештою, підкоряючи собі"[7:332].
Таку організуючу і домінуючу роль нерідко у багатьох ЩТ Л.М.Толстого виконують оказіоналізми,
які допомагають авторові влучно, логічно, емоційно або й асоціативно передати думку, відтворити стан,
емоційне навантаження і акумулюють у собі семантичну чи екстралінгвістичну інформації. Крім того,
оказіоналізми певною мірою допомагають простежити текстові асоціативні зв’язки, відтворюють
когнітивно-креативний рівень мовної особистості автора у процесі текстової діяльності і з цієї точки зору
дозволяють судити про нові аспекти ідіостилю автора[8:160].
Майже кожне індивідуально-авторське новоутворення вміщує імпліцитну або експліцитну
інформацію про предмети чи явища об’єктивної дійсності, стає засобом оформлення й передачі цієї
інформації і тому виконує інтелектуально-комунікативну функцію, тобто функцію передачі певного
логічного змісту. У процесі творення і вживання оказіоналізмів виявляється прагнення до компресії –
збільшення кількості інформації на одиницю плану вираження. Переконливими прикладами служать
оказіональні слова, що увібрали в себе значення цілих словосполучень або зворотів:
- "А я по утрам пишу, выпускаю весь заряд и потом уже чуть брежусь". - дн. запись от 7 октября
1892 г.
- "Во мне, я чувствую, вырастает новая основа жизни – не вырастает, а выделяется,
высвобаживается из своих покровов…" – дн. запись от 31 октября 1889 г.
- "Они все тугоузды, а я, напротив, и мои движения они не чувствуют, а дергать не могу". – дн.
запись от 4 марта 1889 г.
- "Лева огорчает меня своей папиросочной плохостью". – дн. запись от 4 марта 1889 г.
- "Несмотря на нездоровье кое-что сделал: предисловие к учению XII апостолов. Хуже, но годится.
И письмо о перекувыркнутой телеге". – дн. запись от 3 апреля 1905 года
Тенденцією до компресії, на наш погляд, пояснюється й широке вживання оказіональних іменників з
суфіксами – иj – (отпадение, теплолюбие); – ость – (жутость, дурность, плохость); прикметників із
суфіксами –еск, –ск (энергическая сила, философическое сочинение, характеристическая черта).
Поле семантичної інформації може збільшуватися при використанні екстралінгвістичних факторів,
коли, наприклад, оказіоналізм утворено на базі власного імені: "Нет внутреннего определения ни того,
ни другого, ни науки, ни религии. Старая эстетичность гегелевско-гетевско-тургеневская" – дн. запись
от 31 мая 1909 года. Це, на перший погляд, лише механічне поєднання відносно-присвійних
прикметників, утворених від власних імен відомих усьому світові філософа та письменників, у якому
оказіоналізм несе таку семантичну інформацію: схожий за своїми ознаками, якостями на діалектику
Гегеля та філософію світогляду Гете, Тургенєва. Проте корисна інформація тут значно ширша й глибша,
оскільки Л.М.Толстой акцентує увагу на рисах конкретних людей (з деякими він був знайомий особисто)
і розраховує на власне адекватне розуміння тексту через певний проміжок часу або ж після
ознайомлення з текстом уявного чи можливого адресата. Таку ж глибинну інформацію, посилену
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А.М. Приймак. Експлікація креативного, імпресивного та комунікативно-емотивного аспектів функціонування
оказіоналізмів у щоденникових текстах Л.М.Толстого

екстралінгвістичними факторами, вкладено й у інший оказіоналізм – вагнеровщина: "Страшный пример
тщеты науки и искусства – это споры о дарвинизме и вагнеровщина". – дн. запись от 15 июня 1889
года.
Ще одним засобом включення екстралінгвістичної інформації у авторські неологізми є об’єднання в
одне складне слово існуючих у мові слів та словосполучень для різнобічної характеристики суб’єкта чи
об’єкта, передачі складного і неоднозначного емоційного стану письменника: мне стало грустнохорошо, лениво-апатически-безысходное положение, художественно-умный тощо.
Розглянуті засоби включення екстралінгвістичної інформації у смислову структуру оказіоналізмів
сприяють і збільшенню їхньої експресії. Виразність, яка утворюється у таких випадках, допомагає мовцю
повніше передати свій стан, світогляд, оцінку осіб, подій тощо: шелопутничал; плохо выучиваюсь;
свободоземельное движение; она напитана, наряжена; распетрушили; существа не
образумливаются; песня выпелась из души; на всех не надоказываешься; рассмелилась.
У результаті творення оказіоналізмів на перший план виходить емоційно-експресивне значення, тому
вживання таких індивідуальних неологізмів задовольняє в першу чергу потребу письменника у
особистому і творчому самовираженні, отже – вони виконують креативну функцію. Крім того, творячи
незвичне, оригінальне слово, автор намагається впливати і на себе, викликати певну реакцію. Тому
оказіоналізми у ЩТ Л.М.Толстого реалізують й імпресивну функцію (функцію впливу).
Пов’язана з попередніми емотивна функція. Вона здатна відтворити почуття, емоції, психологічний
стан автора щоденників. Найпростішими мовними засобами вираження емоцій людини є використання
суфіксів оцінки або експресивно забарвлених афіксів.
Імпресивна функція оказіоналізмів, у свою чергу, нероздільно пов’язана з комунікативною та
емотивною, оскільки при автокомунікації через ЩТ передача інформації чи відтворення автором власних
емоцій обов’язково поєднані з його прагненням так чи інакше вплинути на себе, створити певний
настрій, закликати до дії. Тому оказіоналізми стають додатковим засобом експлікації певних вольових
імпульсів автора ЩТ. Крім того, коли оказіоналізми виникають у такому мовленнєвому жанрі, як
особисті щоденники, вони служать засобом переведення змісту інформації у функціональну площину –
розмовний стиль. Але, незважаючи на те, що більшість із них сконструйовано за оказіональними
моделями, вони набувають яскраво виражених розмовних або просторічних значень, і у переважній
більшості випадків зміст оказіоналізму не стає художнім образом чи потребою автора у естетичному
узагальненні, а лише репрезентує його суб’єктивні враження, окреслюючи індивідуально-авторську
мовленнєву систему відображення дійсності – ідіостиль.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.

Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.,1959
Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971
Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского
анализа. – М., 1997
4. Бескровная И.А. Поэтический текст как модель автокоммуникации: типы адресантов. – Филол. науки. – 1998. –
№ 5-6
5. Приймак А.Н. Структурно-стилистическая и лексико-семантическая организация дневниковых текстов
Л.Н. Толстого: Дис. …канд. филол. наук. – К., 2002
6. Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А. Леканта. – М., 1991
7. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. – Л., 1969
8. Стилистический энциклопедический словарь русского языка /Под ред. М.Н. Кожиной. – М., 2003

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Приймак А.Н. Экспликация креативного, импрессивного и коммуникативно-эмотивного аспектов
функционирования окказионализмов в дневниковых текстах Л.Н. Толстого.
В статье рассматриваются важнейшие функции окказионализмов в дневниковых текстах
Л.Н.Толстого.
Pryymak A.M. The Explication of Creative, Impressive, Communicative and Emotional Aspects of
Functioning of Occasional Words in Leo Tolstoy’s Diary Texts.
The article highlights the most important functions of occasional words and phrases in Leo Tolstoy’s
Diary Texts.

207

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 17. Філологічні науки

УДК 811. 111.' 373
Л.Ф. Присяжнюк,
аспірантка
(Житомирський державний університет)
ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗНОГО
КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ
(на матеріалі текстів романів Г.Гріна)
У статті досліджуються особливості актуалізації образного компонента значення мовних
одиниць за допомогою художнього порівняння. Аналізується роль цих особливостей в індивідуальному
когнітивному стилі.
Образ як складне та багатоаспектне явище перебуває в центрі уваги філософських, літературознавчих
та лінгвістичних дисциплін протягом багатьох століть. У своєму найбільш загальному тлумаченні це
поняття означає відображення зовнішнього світу в свідомості людини. Витоки дослідження образу як
естетичної категорії знаходимо ще в Аристотеля, в його вченні про мімезис. Пізніше цією проблемою
займалися Й.В. Гете та Г.В.Ф. Гегель, які прагнули розробити цілісну систему поглядів на природу
образу.
У зв’язку з дослідженням внутрішньої та зовнішньої форми слова звертався до проблеми образу й
О.О. Потебня. Теорія образу розроблялася й у традиції радянського мовознавства (В.В. Виноградов,
М.М.Бахтін, О.М. Левидов, А.Н. Дрьомов, А.З. Костенко). На певних етапах розвитку науки
релевантність категорії образу для наукового дослідження взагалі заперечувалась, оскільки за своєю
онтологічною природою образ є занадто абстрактним, дифузним явищем. Ставилися під сумнів погляди
на образ як на істотну специфічну ознаку мистецтва, за допомогою якої можна відрізнити його від інших
форм суспільної свідомості (О. Буров, Е. Берк, Д. Овсяннико-Куликовський).
Вивчення асоціацій при проведенні аналізу образу як естетичної категорії призвело до підсилення
уваги до образного компонента значення мовних одиниць у когнітивній лінгвістиці й, зокрема, в
когнітивній поетиці. Лінгвісти, які працюють у цьому напрямку, прагнуть відшукати нові підходи до
вивчення сутності образного компонента значення. Розуміння образу саме як компонента значення
випливає з концепцій образної основи розумових процесів.
Увага когнітивістів до вивчення функціонування образного компонента значення мовних одиниць
пояснюється бажанням отримати за допомогою лінгвістичних даних уявлень про понятійну систему
людського мислення. Саме дослідження образного компонента значення могло б стати ключем до опису
та пояснення центральної категорії когнітивної лінгвістики – "мовної когніції". Під терміном "мовна
когніція" ми, слідом за ізраїльським ученим Р. Цуром, розуміємо процес, який включає у себе перцепцію,
пам’ять, увагу, вирішення проблемних ситуацій, мислення та образність [1].
Інтерес до образного компонента значення мовних одиниць викликаний також новими
можливостями, які дослідження такого напрямку відкривають для аналізу індивідуального когнітивного
стилю. Це поняття включає в себе підхід до вирішення проблем, притаманний певній мовній особистості,
який характеризує її поведінку стосовно цілого ряду ситуацій [2: 27].
Про актуальність дослідження образного компонента значення свідчить значна кількість наукових
робіт, присвячених вивченню способів його актуалізації за допомогою стилістичних засобів та прийомів.
Основними тропами, які беруть участь у побудові словесного образу, на думку професора Л.І. Бєлєхової,
на різних етапах культурного розвитку людства були метафора, метаморфоза, парафраза, антитеза,
зевгма, метонімія тощо [3: 8-9]. У своєму дисертаційному дослідженні Н.А. Мостова виділяє такі засоби
актуалізації образного компонента значення мовних одиниць: деталь, повтор, непряме висловлювання,
гіпербола, топоніми, контекст, синоніми, стилістичний ефект мовних одиниць, двозначність, антитеза,
емоційно незабарвлена лексика тощо [4]. О.М. Лефтерова розглядає результати створення своєрідної
образної системи на основі асоціативного комплексу порівнянь [5: 7].
Метою цієї статті є спроба поповнити низку досліджень художнього порівняння як засобу
актуалізації образного компонента значення мовних одиниць
Для проведення аналізу продуктивності й специфіки актуалізації образного компонента значення за
допомогою художнього порівняння було відібрано тексти романів видатного англійського прозаїка ХХ
століття Г.Гріна "The Quiet American", "The Human Factor" та "Brighton Rock". Відбір було здійснено на
основі аналізу тропеїчної системи зазначених творів, який виявив інтенсивність використання автором
художнього порівняння.
Слід зазначити, що сьогодні існує цілий ряд підходів до пояснення породження словесного образу.
Так, на думку З.Я. Тураєвої, будь-який словесний образ народжується при перехрещенні трьох рівнів:
вербально-асоціативного (системно-структурного), тезаурусного (система знань про світ) та
мотиваційного (діяльнісно-комунікативного) [6: 108]. Н.А. Мостова пропонує таке пояснення
формування образу: лексико-граматичні категорії, які несуть на собі відбитки авторського
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світосприйняття, стають носіями закодованої письменником та творчо опрацьованої ним інформації про
навколишній світ, його життєві реалії, цінності, ідеали, прагнення [4: 49].
Аналізуючи особливості актуалізації образного компонента значення мовних одиниць за допомогою
художнього порівняння, ми керуємося положенням, сформульованим професором І.В. Арнольд: "…будьякий образ будується на використанні подібності між двома далекими один від одного предметами" [7:
140]. Тому доцільно припустити, що найбільш інтенсивно актуалізація образного компонента значення
за допомогою художнього порівняння відбувається за умови гетерогенності компонентів останнього.
Така гетерогенність зумовлюється тим, що суб’єкт та об’єкт порівняння належать до різних
категоріальних областей та вербально презентовані словами різних лексико-семантичних груп
(наприклад, назва істоти / назва неістоти, абстрактне / конкретне). У результаті виникнення певного
протиріччя між суб’єктом та об’єктом порівняння формується так зване парадигматичне висунення
(англ. "paradigmatic foregrounding") [8: 14]. Під висуненням ми, слідом за О.С. Кубряковою, розуміємо
концепт, який характеризує важливість розміщення на першому плані відповідно до своєї значущості тієї
чи іншої мовної форми, яка виступає як пошуковий стимул у процесах мовної обробки інформації [9: 21].
У прикладах, відібраних з романів Г.Гріна, спостерігаємо явище перекатегоризації, тобто зміни
вихідного системного значення і реалізації прототипових характеристик іншої категорії [10: 10]. Так, у
порівняннях "You pick up women like your coat picks up dust" [11: 147]; "The taxis began to deliver the other
guests like gift-wrapped parcels at a small toy-pretty house in a crescent" [12: 169] відбувається взаємодія між
категоріями жива / нежива істота. Напрям переходу зумовлений когнітивними принципами (людський
досвід, вибірковість сприйняття, надання переваги певним культурним факторам), а також
комунікативними принципами (принцип ясності та релевантності) [10: 10].
Такий перехід може відбуватися й у зворотному напрямку, тобто назва неістоти / назва істоти:
".…patting the portfolio as if it had been the plump cheek of a promising infant" [13: 145].
Особливості людського сприйняття зумовлюють найбільш частотне вираження абстрактних категорій
через конкретні. Проте іноді актуалізація образного компонента значення відбувається у протилежному
напрямку. У прикладі "…she was the hiss of steam, the clink of cup, she was a certain hour of the night and the
promise of rest" [11: 25-26] суб’єктом порівняння виступає жива істота (Фуонг), об’єктом порівняння є
поняття, які виражають різні звуки, а також абстрактні поняття. Таким чином, виникає певна асиметрія
між двома компонентами порівняння, яка призводить до актуалізації образного компонента значення.
Напрямок переходу в цьому випадку зумовлено актуалізацією частини концептуальної області, яка
пов'язана з відчуттями, емоціями, що викликає цей об'єкт.
Розглянуті приклади свідчать про відображення у мові певних рис мовної особистості, тобто на
перший план виходить аспект антропоцентризму, який є центральним у багатьох сучасних лінгвістичних
працях. Ю.М. Караулов, один з найбільш відомих дослідників цієї проблеми, розумів під терміном
"мовна особистість" сукупність здібностей та характеристик людини, які обумовлюють створення й
сприйняття продуктів мовлення (текстів). На його думку, цілком правомірно говорити про можливість
вивчення здібностей людини за допомогою особливостей текстів, які породжуються нею [14: 3].
Закономірним є й інтерес до розкриття сутності творчого самовираження. Можливий шлях вирішення
цієї проблеми полягає, на думку Д.М.Колесник, у вивченні когнітивних параметрів мовної особистості,
яка включається до концептуальної структури мовної картини світу [15: 58].
Гіпотезою нашого дослідження є припущення, що особливості актуалізації образного компонента
значення можуть стати важливою характеристикою індивідуального когнітивного стилю.
Значення образу як сутнісної характеристики індивідуального стилю відзначав академік
В.В.Виноградов: "Приёмы и принципы построения слов образов обнаруживает резкое различие в
стилистических системах разных индивидуальных стилей, стилей разных литературных объединений и
направлений" [16: 475]. На здатності образів передавати читачеві авторське бачення світу, що міститься в
тексті, наголошувала й І.В. Арнольд [7: 140].
Для перевірки нашої гіпотези була використана методика лінгвокогнітивного аналізу словесних
образів, розроблена професором Л.І. Бєлєховою. Запропонована методика включає у себе декілька
етапів:
– передкатегоризація (виявлення архетипів, які лежать в основі концептуальної метафори, метонімії,
оксиморону тощо (в нашій роботі – порівняння)).
– категоризація (моделювання концептуальних схем на основі тропів);
– розкриття механізмів вербалізації концептуальної структури словесного образу, опис
лінгвокогнітивних операцій та процедур втілення концептуальних схем образів у словесній тканині
художнього тексту [3 : 17].
Аналіз текстів романів Г.Гріна виявив наявність прототипових концептуальних схем ряду образів,
об’єднаних спільним концептуальним референтом, тобто об’єднаних одним концептом. Лінгвістичною
базою формування таких схем, як уже зазначалося, є художнє порівняння.
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Результати нашого аналізу виявили репрезентованість у текстах зазначених романів Г.Гріна таких
концептуальних полів, як: СВІТ ДИТИНСТВА, СМЕРТЬ, ДОРОГА, ВІДЧУЖЕННЯ тощо. Характерним
є те, що такі схеми виявлено в усіх проаналізованих творах. Цей факт дає змогу робити певні висновки
про особливості індивідуального когнітивного стилю Г. Гріна.
Отже, проведений аналіз свідчить про ефективність художнього порівняння як засобу актуалізації
мовних одиниць. Найбільш інтенсивно така актуалізація відбувається шляхом вживання гетерогенних
порівнянь. Крім того, дослідження засобів актуалізації образного компонента значення виявило його
широкі можливості для вивчення засобів вербальної репрезентації мовної картини світу автора як
організуючого центра твору.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Присяжнюк Л.Ф. Художественное сравнение как средство актуализации образного компонента
значения языковых единиц (на материале текстов романов Г. Грина).
В статье исследуются особенности актуализации образного компонента значения языковых единиц с
помощью художественного сравнения. Анализируется роль этих особенностей в индивидуальном
когнитивном стиле.
Prisyazhnyuk L.F. Simile as a Means of Actualization of the Imagery Component in the Meaning of
Linguistic Units (on the material of novels written by G. Greene).
The peculiarities of the actualization of the imagery component in the meaning of linguistic units are
investigated. The author analyses the role of these peculiarities in the individual cognitive style.
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МЕТАФОРА В РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН "УЛЮБЛЕНА"
Стаття є спробою визначення місця та ролі метафори в романі Т.Моррісон "Улюблена".
Проаналізовано приклади образних, дескриптивних асоціативних, когнітивно-концептуальних метафор.
Приклади з роману перекладені на українську мову автором статті.
Від часів Аристотеля метафора вважається не лише засобом художнього виразу, а й мірилом рівня
художньої та духовної цінності витвору людського розуму, духу та рук. Пізніше Квінтіліан стверджував,
що саме завдяки метафорі кожна річ знаходить своє ім’я у мові. Мова як одне ціле фігурально може бути
визначена як словник стертих метафор.
Найбільш поширене трактування сутності метафори базується на схожості чи подібності двох речей
чи понять. Але це досить поверхневий підхід. Насправді два об’єкти ототожнюються, ідентифікуються.
А те, що підкреслюється щось спільне між ними, не робить їх подібними. Ідентифікація не має зводитися
до схожості. Так, у метафорі "… her eyes … were like two open wells that did not reflect firelight" [1: 9]
начебто присутнє попередження про непередбачувану небезпеку, глибину, можливо, пустоту. Це не
лише схожість, а своєрідна ідентифікація різних речей. Тож, можливо, найкраще визначати метафору як
спосіб реалізації, розуміння двох лексичних значень водночас. У.Уордзуорт висловив це так:
"To find affinities in objects in which
no brotherhood exists to passive winds"
(Знаходити подібність у речах, у яких лінивий розум не бачить братнього зв’язку ) [2: 141].
Саме в тому й полягає безмежна сила митця, щоб бачити споріднені риси у різнорідних речах.
Метафора викликає уявлення. Світ метафори – це світ образного мислення, художньо-поетичного
сприйняття світу, що уможливлює
"To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower.
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an Hour"
(W.Blake)
В піщинці – Всесвіт обійняти,
У Квітці – всю небес блакить.
Безмежність у руці тримати
У вічність бачити крізь Мить
(переклад Зорницького О.В.)
Метафора виникає як наслідок глибинних особливостей людського мислення, коли без неї обійтися
неможливо. Це робить метафору потужним, точніше універсальним способом мислення та пізнання
світу. Ступінь непередбачуваності, оригінальності визначає художню цінність метафори. Найбільш
вживані метафори належать до системи мови та зафіксовані у словниках як мовні одиниці. Це
найчастіше оцінні та дескриптивні метафори, чия передбачуваність досить явна. Справжня метафора
належить до живої мови, це мовленнєва метафора. Така метафора несподівана, оригінальна, в ній
відчувається динаміка. Справжня метафора може визначатися терміном "синергія" (synergy). Cинергія –
це ефект суміщення несумісного, що сприяє в метафорі тому, що один і той же об’єкт постає у двох
іпостасях водночас. Метафора, яка має таку властивість, як і інші явища синергії, справляє сильний
емоційний вплив, створює асоціації та виконує когнітивну та концептуальну функцію.
Результатом метафори в даному разі є не тільки нове мовне значення слова, яке виступає
допоміжним компонентом, а й розширення смислового апарату мови. Створюється концепт, який
формується на основі взаємодії двох компонентів – того, що позначається та образного засобу. Перше
задає напрямок метафорі в залежності від уяви творця про об’єкт та від його комунікативного наміру;
друге вибирається серед ряду можливих в залежності від мовного поняття, що він виражає та його
узгодженості з намірами творця – визначити певну межу непредметного об’єкта [3: 93].
Справжнім майстром унікальної вишуканої метафори є Тоні Моррісон, Нобелівський лауреат в
літературі за 1993 рік (роман "Улюблена"). Роман "Улюблена" є захопливий та пристрасний літопис
рабства та його наслідків в історії американського народу. Події в романі відбуваються під час та після
громадянської війни. Сюжет роману створюється на міфологічному мотиві, котрий осмислюється не як
метафора, а буквально. Та саме метафора, мовна та мовленнєва, ланцюжок метафор-символів, скріплює
оповідь та надає їй внутрішньої єдності та надзвичайної виразності. Фрагментарні лінії розповіді
скріплені асоціативними зв’язками , які знову і знову підводять читача до центральних тем роману –
страждання, агонія, відчуття краю, бунт.
© Подкоритова О.П., 2004
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Хоч рабство лишилося в минулому, але колишніх рабів не покидало відчуття того, що вони
"suspended between the nastiness of life and the meanness of the dead" [1: 3] – "перебували на межі між
огидливістю життя та підступністю померлих. Минуле не відпускало, треба було його не підпускати,
тримати у страху "keeping the past at bay" [1: 42]. "The future was sunset; the past something to leave behind.
And it didn’t stand behind, well, you "might have to stomp it out". [1: 256] – "Майбутнє – це захід сонця;
минуле – те, що треба залишити позаду. А якщо воно там не залишалося, треба було його затоптати."
Вони жили "wrapped in a timeless present" [1: 184] – "обгорнуті теперішнім, яке не мало часу".
Перше речення роману несе емотивно-оцінну характеристику будинку, де живуть герої роману. "124
was spiteful" [1: 3] – 124 "був зловісним", бо там тепер оселився дух дитини, вбитої матір’ю, щоб
врятувати ії від жаху та агонії рабства. Виразність метафори підкреслюється повтором, зміною настрою
духу дитини, персоніфікацією місця проживання: "124 was loud" [1: 169] – "124 гомонів"; "124 was
loaded" [1: 234] – в будинку відчувалась "присутність духу"; "124 was quiet" [1: 239] – будинок затих;
"124 was stone-quiet" [1: 270] – "завмер". Зміна настрою та стану будинку ігнорує будь-які прояви часу.
Такий ланцюг оцінки настрою підкреслює конфронтацію згубного минулого та теперішнього, що
калічило, бо "не було у графстві жодного будинку, який би не був напханий горем померлих негрів" –
"… not a house in the county ain’t packed with some dead Negro’s grief" [1: 5]. І тому життя ставало
"Knotted… walk-on-water life" [1: 97] – "сплутаним … наче йдеш по воді"
Для білих негри-раби були "checkers moved around" – "шашками, що пересували по дошці". Хазяї їх
"rented out, loaned out, bought up, brought back, mortgaged" … [1: 23] – "здавали в оренду, позичали,
купляли, ловили, якщо ті втікали, ставили під заклад"… I "nobody stopped playing checkers just because the
pieces included her children" [1: 23] – "ніхто не припиняв гру у шашки тільки тому, що шашками були ії
діти". Ця розгорнута метафора виразно передає біль матері-рабині, чиї семеро дітей були відібрані від
неї у ранньому дитинстві і вона ніколи не чула про них. Раби для білих – це "a parcel of Negroes", "в’язка
чорних" [1: 145], "the damnedest bunch of coons" [1: 151] – "зграя проклятущих чорномазих" (coon –
скорочено від raccoon – єнот – презирливе для чорношкірих).
Оцінні метафори перетворюються в асоціативно-концептуальні, які передають зневажливопрезирливе ставлення білих до рабів, навіть якщо хазяї довіряли своїм рабам. "Watchdogs, without teeth,
steer bulls, without horns, gelded workhorses whose neigh and whinning could not be translated into a language
responsible human spoke" [1: 124] – "Беззубі сторожеві пси, воли без рогів, кастровані коні, чиє ржання,
тихе та радісне, не можна перекласти на мову відповідального чоловіка".
В будинку колишнього аболіціоніста, який дав притулок "в’язці негрів" стояла статуетка-символ
справжнього зневажливо-презирливого ставлення до негрів: "… a blackboy’s mouth full of money. His
head was thrown back farther than a head could go, his hands were shoved in his pockets. Bulging like moons,
two eyes were all the face he had above the gaping red mouth… And he was on his knees. His mouth, wide as a
cup, held coins needed to pay for a delivery or some other small service, but could just as well have held buttons,
pins or crab-apple jelly. Painted across the pedestal he knelt on were the words "At yo service" [1: 255] – …"рот
чорного хлопчика набитий грошима. Голова його була неприродньо відкинута назад, руки в кишенях.
Над широко роззявленим ротом як два місяці сяяли булькаті очі… І він був на колінах. У роззявленому
роті, як у чашці, лежали монети, щоб заплатити за доставку чи якусь іншу незначну послугу, але туди
можна було покласти і ґудзики, і булавки чи желе з дикої яблуні. На підставці, що він стояв навколішки,
були слова "До Ваших Послуг". Це жорстока карикатура. Образ чорного хлопчика підказує функцію
розплати грошима, поневолення, а його гротескно запрокинута голова нагадує жертву суду лінча. Ця
асоціативно-когнітивна метафора підсилюється грою слів. Послуги "service" негрів прирівнюються до
"service" – служби чашки, наповненої монетами. Одне значення плине в інше. Обмін символів створює
нові враження, образи. Значимість слів "колір", "обмін", "послуга" підсилена образом поневоленої
чашки, несе в собі пряму критику соціальної реальності.
Один з героїв роману ,Stamp Paid, відчайдушний рятувальник рабів-втікачів грайливо називає себе
"благородним Солдатом Христа" – "the high-minded Soldier of Christ" [1: 17]. Саме він розуміє, де корінь
зла. Це блискуче звучить у метафорі, яка викликає яскраво-моторошні асоціації та формує концепт
рабства: "White people believed that whatever the manners, under every dark skin was a jungle. Swift
innavigable waters, swinging screaming baboons, sleeping snakes, red guns ready for their sweet white blood"
[1: 198] – "Білі вірили, що яка б не була поведінка, під шкірою кожного чорного були джунглі. Швидкі
несудноплавні річки; крикливі бабуїни, що гойдалися на гілках; сплячі змії; червоні ясна, напоготові
пити їх солодку білу кров".
Центральною ідеєю роману Тоні Моррісон є відтворення Себе та Іншого через реконструкцію
минулого в процесі оповіді. Це процес поступового переосмислення образів, які формують та
визначають смисл Себе. Головна героїня роману Сет відтворює минуле, щоб побороти його, викреслити
з свого життя та життя ії родини. Врятувавши себе та своїх дітей з рабства, вона перевтілює свій досвід в
контексті жертви, опору та материнської любові. Когнітивно-концептуальна метафора базується на

212

О.П. Подкоритова. Метафора в романі Тоні Моррісон "Улюблена"

внутрішніх, а не на зовнішніх проявах життя. Це передбачає, що об’єкт розуміння читача є не ззовні, а
усередині. Його можна осягнути тільки з допомогою "Літературної археології"[4].
Народження дитини є історія життя Сет у метафорі материнства, а черево виконує функцію образа
фізичної внутрішності, який є двійником психічної внутрішності Сет. Коли вона вперше побачила
Улюблену (ії утілення) "Sethe’s bladder filled to capacity … She never made to the outhouse. Right in front of
the door, she had to lift her skirts and the water she voided was endless. Like a horse, she thought, but as it went
on and on she thought, No, more like flooding the boat when Denver was born. So much water Amy said, "Hold
on… You going to sink us keep that up". But there was no stopping water breaking from a breaking womb and
there was no stopping now" [1: 51] – "Сечовий міхур Сет наповнився до краю.. Вона так і не добігла до
убиральні. Просто перед ії дверима вона мусила задерти спідниці і вода ринула з неї без кінця. Як
коняка, подумала вона, але, поки вода лилася, вона думала, Ні, більше нагадує як заливало човен, під час
народження Денвер. Так багато води, сказала Еймі, "Потримай, ти затопиш нас, припини". Але не було
краю воді, яка лилася з черева, і зараз цебенить без зупинку". Цікаво, що, подумавши, Сет відкинула
порівняння з конякою. В радикальному переосмисленні історії та культури ії народження дитини
визначає материнство як первинну метафору історії та культури.
"Післяпотопна" конотація "breaking of the water" надає події історичного значення і одночасно
позначає народження дитини, що стає звільненням домінуючого концепту історії – метафори
батьківства білих. Сет мусить змагатися з цією домінуючою метафорою, яка втілює жорстокість,
дикість, канібалізм, руйнівну силу. Як протиставлення переосмислена метафора Сет спирається на
материнство, материнську любов, яку Пол Ді назвав "too thick" – "аж занадто". Впевнена, що найкраще в
неї це ії діти – "the best thing she was, was her children", Сет хоче зупинити вчителя – "to outhurt the
hunter"- "випередити напасника", бо вона знає, він прийшов, щоб повернути "her foal" and to secure the
breeding one" [1: 227 – "весь виводок та зберегти плідницю", бо це була "his property that reproduced itself
without cost" [1: 228 – "його власність, яка плодилася сама задарма". А правда була простою. Коли Сет
побачила ловців рабів та впізнала шляпу вчителя, "She heard wings. Little humming birds stuck their needle
beaks right through her headcloth into her hair and beat their wings. And if she thought anything it was No. No.
Nonono. Simple. She just flew. Collected every bit of life she had made, all the parts of her that were precious
and fine and beautiful, and carried, pushed, dragged them through the veil, out, away, over there where no one
could hurt them" [1: 163] – вона почула крила. Крихітні колібрі встромили свої дзьобики, гострі як голки,
через косинку в ії волосся та махали крильцями. А вона думала лише одне – Ні. Ні. Ніні. НіНіНі. Просто.
Вона просто злетіла. Схопила кожну крихітку життя, яке вона створила, всіх їх, хто був дорогим і
гарним і красивим, та понесла, пхала, тягнула їх за собою, на той бік, геть, якнайдалі, туди, де ніхто не
зможе скривдити їх".
Тут проста правда не співпадає з логікою розповіді. Реакція Сет – це емоційна та фізична відповідь на
загрозу повернення в рабство. Колібрі позначають збентеження та безумство, а водночас і
протиприродну та потворну подію (їх дзьоби, що влилися в волосся). Птахи також є знаком фізичної
невідкладності втечі; ще одна конотація образу крихітних птахів – це діти Сет, ії найдорожче та красиве.
Повтор одного звуку – "Ні. Ні. НіНі. НіНіНі" – це утробна, невимовна реакція, захисна реакція, яка
примушує Сет тягти та пхати дітей на той бік, що є межею між життям і смертю. А в цю мить втекти від
загрози білих можна було лише в смерть.
Насправді, Сет змінила весь розвиток подій та значення того, що відбувалося. І розповідь про
пригнічення стає розповіддю про звільнення; нелюдська жорстокість збентежена та протиставлена
високій гуманності.
Ім’я Сет теж несе в собі виразну художньо-історичну конотацію. Цим ім’ям Єва назвала свою третю
дитину: "Бог дарував мені ще дитину, на місце Авеля" (Біблія, Генезис 5:3). Seth значить в
древньоєврейській мові "нагорода", "призначення". Seth
було також ім’ям Єгипетського бога
збентеження, він порушував табу та обмеження.
Відтворюючи себе, Сет відтворила майбутнє. Це було ії головним бажанням. Вона народила і минуле
і майбутнє: спочатку дитину, яка пішла в свободу іншого світу, ще не отримавши імені, і чий сумний та
гнівний дух оселився в 124; пізніше – утілену Улюблену, молоду жінку, яка вийшла з води, "walked out
of the water", та чия шкіра, руки, ноги були бездоганно ніжними, як у немовляти. Повернення Улюбленої
є не лише психологічною проекцією, а й фізичним проявом. Ії друге народження є надприродним,
моторошним поверненням померлої, щоб переслідувати живих, це повернення минулого, щоб засмутити,
збентежити теперішнє. Так матеріалізується пам'ять , минуле.
Асоціативні та когнітивно-концептуальні метафори створюють картину реального повернення та
настійливих вимог уваги, любові та відплати за біль, темряву, страх, страждання. В епіграфі до роману з
Нового Заповіту читаємо: "I will call her Beloved who was not Beloved" (Bible, Romans 9:25) "Назву
Улюбленою", тобто дам ім’я тій, яка не була названа. Улюблена наполягає "I need to find a place to be" –
"мені треба знайти місце, щоб бути" Ії буття залежало від того, щоб не загубити себе знову серед
"темряви, людей без шкіри, у воді". Say my name", вимагає вона у Пола Ді. Вона вимагає, щоб ії витягли
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з небуття, назвали, ідентифікували. Нестерпно боляче жити на межі світів і Улюблена шукає визнання:
"Beloved ate up her (Sethe’s) life, took it, swelled up with it, grew taller on it. And the older woman yielled it
without a murmur. [1: 250] – "Улюблена поглинала ії (Сет) життя, забирала його, розбухала ним, ставала
вищою. А старша жінка німотно несла свою ношу".
Улюблена є утіленням всіх забутих, неназваних, невідомих жінок, дітей, чоловіків, які не винесли
Серединного Шляху до рабства, які згинули у рабстві і навіки залишилися на дні океану, у шелестінні
листя та трави, у звуках вітру та дощу зі стріхи. Це їм, "Sixty Million and More" Тоні Моррісон присвячує
свою кращу книжку. Улюблена – це їх голос, вона стала культурним і духовним причалом для всіх жертв
історії американського рабства і цей голос вимагає визнання, пам’яті, поваги. Це і буде актом звільнення.
"This is a story to pass on".
Текст роману є постійним обміном між імпліцитним міфічним голосом, який б’ється об стіну історії,
шукаючи визнання, та експліцитним оповідачем, який нерозривно пов'язаний зі своїм минулим. Разом,
вони утворюють неперевершений контрапункт.
Свою Нобелівську промову Тоні Моррісон присвятила силі слова. Створення слова є велична робота,
бо слово творить. "Word-work is sublime … because it is generative". Жива мова є животворна, вона
постійно відтворюється, оновлюється в уяві тих, хто нею користується. "Language alone is meditation".
"We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives".
Роман Тоні Моррісон "Улюблена" є насправді гідний подиву дивний виклик уяві читача та пропонує
йому розкішний бенкет невичерпного джерела пізнання та насолоди.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Подкорытова Е.П. Метафора в романе Т. Моррисон "Возлюбленная".
Статья Статья представляет собой попытку рассмотрения места и роли метафоры в романе
"Любимая" Тони Моррисон. Анализируются примеры образных, дескриптивных, ассоциативных,
когнитивно-концептуальных метафор. Примеры из романа сопровождаются переводом на украинский
язык, сделанным автором статьи.
Podkorytova O.P. The Use of Metaphor in the Novel "Beloved" by T. Morrison.
The article is an attempt of defining the place and function of metaphor in the novel "Beloved" by T. Morrison.
The analysis of the examples of expressive, descriptive, cognitive and concept-forming metaphors is presented.
The examples of the metaphors from the novel are translated into Ukrainian by the author of the article.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ВАРІАНТНІСТЬ У НОМІНАТИВНОМУ АСПЕКТІ
У статті порушена проблема варіантності термінів. Зроблено спробу диференціації формальних та
семантичних варіантів терміна та номінативних (функціональних) варіантів у термінології. Уточнено
поняття ономасіологічного інваріанта.
Функціональний підхід до термінологічної лексики будь-якої мови передбачає дослідження
номінативних варіантів у терміносистемі, що співвідноситься з певною предметною галуззю, оскільки
сама номінація – це явище функціональне. З іншого боку, варіантність, як один із факторів мовної
динаміки та розвитку значно зумовлена функціонуванням мови та визначається в кінцевому рахунку
потребами комунікації [1:41; 2:156].
Більшість дослідників мови науки визнають факти варіативності в термінології, причому не тільки на
початкових етапах її формування, а й у терміносистемах, що вже склалися. Про це свідчить той факт, що
ознаку варіантності пропонують увести у визначення поняття "термін" [3:45]. Проте оцінки варіативності
в термінології досить суперечливі.
У численних роботах, у яких досліджуються проблеми термінознавства, аналізуються явища
синонімії та полісемії, що являють собою універсальні форми варіативних відносин у мові. Але
переважно вони розглядаються в традиційному ракурсі, і термін "варіант" у таких роботах найчастіше
відсутній або вживається в його вузькому трактуванні.
У багатьох дослідженнях термінологічної лексики різних мов робляться спроби класифікації
термінологічних варіантів, створення їх типології, що, без сумніву, має велике значення для побудови
теорії термінологічної варіантності. Проте, на нашу думку, в них не завжди здійснюється чітка
диференціація різних типів варіювання, не враховуються всі різновиди варіантів, не розмежовуються
варіанти терміна і номінативні варіанти в термінології, хоча висловлюються думки про існування
варіантності номінації, в тому числі і в сфері спеціальних найменувань, та підкреслюється доцільність
вивчення цього явища [4:26].
Слід зауважити також, що в деяких роботах виявлення варіантів у термінології здійснюється без
чіткого виділення рівня абстракції, на якому проводиться їх аналіз, має місце неточність уживання
використовуваних при цьому термінів, нечіткість у визначенні інваріанта. Так, за аналогією з розглядом
полісемії як варіювання плану змісту терміна, синонімія кваліфікується як "варіювання плану вираження
терміна" (хоча йдеться тут не про одну, а про декілька термінологічних одиниць), як "лексикосемантичні варіанти терміна" (хоча ніякого семантичного варіювання у випадку абсолютних синонімів
не відбувається), а різнокореневі утворення з синонімічними афіксами розглядають як "структурні
варіанти терміна".
З метою уточнення поняття термінологічної варіантності вважаємо необхідним здійснити
розмежування понять "варіанти терміна" та "номінативні варіанти в термінології". При цьому ми
керуємося твердженням, що типологія мовної варіантності може виходити із мовних форм, мовних
значень та відношення номінації [5:75].
Виходячи з цього, слід виділяти формальні, семантичні та номінативні варіанти.
Не вдаючися до детального аналізу перших двох типів варіантності, зауважимо лише, що семантичні
варіанти терміна – це варіювання його плану змісту при тотожності плану вираження, що є результатом
вторинної номінації в межах однієї й тієї ж терміносистеми. Семантичний інваріант (набір спільних сем,
що входять у кожен із варіантів) формує внутрішньослівну парадигму терміна. Формальні ж варіанти
терміна – це варіювання його плану вираження при тотожності плану змісту, до яких ми відносимо
фонетичні та граматичні модифікації одного й того ж терміна. Такі модифікації не порушують
тотожності термінологічної одиниці, а інваріант на базі якого виділяються формальні варіанти,
знаходиться в плані вираження терміна. Таке розуміння інваріанта (і формального, і семантичного)
видається нам найбільш виправданим, оскільки воно відповідає висунутим у сучасній лінгвістиці
вимогам розглядати варіант та інваріант як гомогенні явища, що належать до одного й того ж плану
лексичних одиниць.
Поряд з цими відомими та добре описаними типами варіювання слід звернути увагу на ще один –
міжрівневий, що охоплює одиниці лексики, словотвору та синтаксису. Такий тип варіювання
спостерігається серед різноструктурних одиниць номінації, що служать для позначення одного й того ж
об’єкта, явища чи ситуації" [4:26].
© Попович Р.Г., Вакуленко О.Л., 2004
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Це – номінативні варіанти, або, в іншій термінології, ономасіологічні варіанти, паралельні
найменування, омореферентні назви, дублетні номінації і т.п. Проте об’єм мовних фактів, що відносять
до цього поняття, не завжди збігається.
Не аналізуючи в даній статті різні підходи та різні розуміння цього явища, зауважимо лише, що
найчастіше ознаками ономасіологічних (номінативних) варіантів вважають: 1) співпадання денотата та
значення; 2) рівновалентність; 3) формальну близькість чи співвіднесеність; при цьому підкреслюється,
що варіантами номінації слід вважати лише корелятивні одиниці, які знаходяться поза тотожністю слова,
оскільки фонетичні та граматичні модифікації репрезентують одну й ту ж номінативну одиницю. Проте
таке протиставлення не завжди виправдане.
Слушним, на нашу думку, є зауваження, що розмежування варіантів слова і варіантів – різних слів
релевантне лише при розгляді даної проблеми на рівні окремих мовних одиниць. На рівні мови як
системи систем (а саме такою є мова фахової комунікації) та на рівні тексту (у нашому випадку –
науково-технічного тексту) питання про те, чи являються ті чи інші паралельні форми варіантами одного
й того ж слова, чи різними словами, не є суттєвим, оскільки тут і варіантність слова, і синонімія
виступають варіантами позначення певного позамовного об’єкта [6:240]. Інакше кажучи, у випадку
розгляду функціональних аспектів мови, до яких належить і явище термінологічної номінації,
обов’язковою умовою слід вважати врахування взаємодії одиниць різних рівнів. Варіантність
термінологічної номінації виходить за межі одного мовного рівня, і не тільки тому, що одне і те ж
наукове поняття може позначатись одиницями різних рівнів (лексика, словотвір, синтаксис), але й тому,
що ці одиниці самі можуть варіювати, включаючи варіанти нижчих рівнів, які в кінцевому рахунку
поповнюють число варіантів номінації. Подібно до того, як варіювання, наприклад, фонеми чи морфеми
зумовлює варіантність слова, так і формальні внутрішньотермінові варіанти сприяють появі
номінативних варіантів у системі термінологічної номінації. Така ієрархія варіантності є наслідком
ієрархічності самої мови, із якої черпаються засоби термінотворення.
Можливість розмежування варіантів терміна і синонімів – з одного боку, а з іншого – розгляд їх як
однопорядкових явищ, тобто як варіантів номінації, витікає із наявності, по суті, двох різних концепцій
варіантності – фізичної та функціональної. Фізична концепція намагається встановити певну залежність
між ступенем матеріальних відмінностей різних мовних одиниць. Функціональна ж концепція
передбачає виділення функціональних одиниць та проведення зіставлень вже на рівні цих
функціональних одиниць. При такому підході, як зазначає С. Г. Бережан, значно розширюється діапазон
варіювання лексичних одиниць, і лексичними варіантами виступатимуть не тільки однокореневі слова з
різними, але омосемічними афіксами, але й різнокореневі слова, які досі ніхто не визнавав варіантами
[7:37-38].
Оскільки термінологічна номінація – явище функціональне, тому необхідною умовою виявлення
номінативних варіантів у термінології є введення процедури функціонального їх ототожнення.
Підтвердження такої думки знаходимо у К. Я. Авербуха, який підкреслює, що для констатації відносин
варіантності між співставлюваними одиницями номінації необхідною і достатньою умовою є
встановлення тотожності функцій у них [3:38]. Крім того, функціональний підхід до визначення меж
номінативних варіантів в термінології детермінується ономасіологічним аналізом (від наукового поняття
– до засобів його мовного вираження), який є обов’язковим при розгляді такого мовного явища, як
термінологічна номінація.
Інваріантом при такому підході є спільна номінативна функція окремих найменувань, адекватність
якої у різних одиниць номінації може бути встановлена на базі спільності поняття, яке виражається
ними. Тому номінативні варіанти в термінології слід виділяти, виходячи із функціонального
(ономасіологічного) інваріанта, яким для термінів є відповідне наукове поняття. Різноманітні мовні
способи вираження цього поняття виступають як функціональні (номінативні) варіанти.
У зв’язку з цим вважаємо необхідним доповнити існуюче в лінгвістиці визначення ономасіологічного
інваріантa і розглядати його не тільки як певну спільну ознаку, яка виділяється в словах на основі їх
номінативно-репрезентативної функції та об’єднує їх в предметно-тематичні групи [8:66], а й як цілісне
поняття, яке виражається різними мовними одиницями та детермінує спільність їх номінативної функції і
їх об’єднання в групи номінативних варіантів.
Виходячи з вищенаведених міркувань, варіантність в термінології може бути зображена у вигляді
схеми (Схема 1).
Суцільна стрілка на схемі відображає факт входження формального внутрішньотермінового
варіювання в номінативні варіанти як одного з їх різновидностей, пунктирна – вказує на наявність
зв’язку між семантичним варіюванням терміна та поповненням парадигм номінативних варіантів.
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Термінологічна варіантність

(формальний інваріант)

(семантичний інваріант)

Формальні варіанти
терміна

Семантичні варіанти
терміна
функціональний
(ономасіологічний інваріант)
Номінативні варіанти
Схема 1.
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Попович Р.Г. , Вакуленко О.Л. Терминологическая вариантность в номинативном аспекте.
В статье рассматривается проблема вариантности терминов. Делается попытка дифференциации
формальных и номинативных (функциональных) вариантов в терминологии. Уточняется понятие
ономасиологического инварианта.
Popovych R.G., Vakulenko O.L. Term variations in the nominative aspect.
In the article the problem of the terms’ variations on the basis of terminology is described. An attempt is made to
single out and differentiate the formal and semantic variants of the term as well as nominative (functional)
variants in terminology. The concept of onomaciological invariant is defined.
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ДІЄСЛІВНІ КОМПРЕСИВИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ЯК ПРОЯВ
ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
У статті розглянуто дієслова сучасної німецької мови зі складною семантичною структурою.
Типологічний аналіз подібних дієслів в англійській, російській та українській мовах було започатковано
професором Д.І. Квеселевичем у 1979 році. У статті визначено лінгвістичний статус та особливості
перекладу українською мовою німецьких дієслівних компресивів.
Лінгвістична економія завжди привертала до себе особливу увагу мовознавців. Останнім часом, коли
пов’язаний з науково-технічним прогресом потік інформації різко зріс і продовжує невпинно зростати,
ми все більше відчуваємо себе обмеженими часовим фактором і змушені все частіше звертатися до
економних засобів мовлення. Скорочення мовних конструкцій (структур) слід розглядати разом із тим не
лише як шлях до заощадження мовленнєвої (фізичної) енергії, часове обмеження акта комунікації, але й
як ефективний стилістичний засіб образності та експресивності.
Часто під терміном "лінвістична економія" розуміють досить неоднорідні явища [1:57-59;2:215;3;4],
проте більшість дослідників визнає, що мовна економія є наслідком "природності" мови, невимушеністю
у спілкуванні [5:37]. Деякі лінгвісти порівнюють лінгвістичну економію з іншими видами розумової та
фізичної діяльності людини [6:75]. Явище мовної економії пронизує всі рівні мови: фонетичний,
морфологічний, синтаксичний та словотвірний.1
Ми також схиляємося до думки про те, що мовна економія є домінуючою тенденцією розвитку
сучасної мови, тобто можливістю виражати за допомогою обмежених або скорочених формальних
засобів велику кількість семантичних категорій [3:324]. Особливу роль у цьому процесі відіграє так звана
компресія мовних одиниць на різних рівнях мовної системи.
Під компресією ми розуміємо ущільнення, скорочення, злиття двох та більше частин конструкції в
одну при збереженні значення вихідної структури. Мовна компресія притаманна всім мовним рівням,
проте об’єктом аналізу у цій статті є семемно-синтезовані дієслова. До семантичних перетворень у слові
долучаються, звісно, лексичний, синтаксичний та словотворчий рівні, які слід розглядати у тісному
взаємозв’язку та у тісній взаємодії.
Асиметрія мовного знака, тобто невідповідність форми змісту висловлювання, призводить до того,
що зміст мовної одиниці виходить за її формальні рамки, тому що кількість лінгвістичних форм у мові
значно менша, ніж можливе число значень, які існують або можуть існувати у цих формах, тому що в
них постійно відбуваються складні семантичні перетворення, семантичний синтез, контекстуально
обумовлена "гра" сем. Д.І. Квеселевич уважає: "Мовний синтез виявляється перш за все у різних тропах:
метафорі, метонімії, метонімічному епітеті та ін., які не тільки економлять мовний матеріал, але й
надають експресивного забарвлення висловлюванню" [7:126]. Він спростовує твердження Т.Р. Левицької
й А.М. Фітермана, згідно з яким у російській (а, отже, й в українській) мові подібні дієслова відсутні
[7:127]. У невеличкій за розміром статті видатний учений здійснює глибокий та блискучий типологічний
аналіз семемно-синтезованих дієслів у англійській, російській та українській мовах, наштовхуючи читача
на думку про вірогідність існування подібного явища в інших європейських мовах.
Спираючись на погляди професора Д.І. Квеселевича, ми розглянемо у цій роботі семемно-синтезовані
дієслова (дієслівні компресиви) у сучасній німецькій мові, визначимо їх формальні ознаки, семантичну
структуру, зупинимося на особливостях їх перекладу на українську мову. З цією метою необхідно
визначитися з термінами "семантична структура слова", "сема" та "семема", оскільки ці поняття нерідко
змішують.
Отже, поняття "семантична структура слова" включає принаймні дві підпорядкованих одна одній
складових: семеми та семи. Останні є абстрактними елементами значення, певний набір яких складає
семему, тобто варіант значення слова. Декілька семем утворюють семантичну структуру слова.
Словниковий склад мови містить велику частину лексичних одиниць, які є багатозначними, і в цьому
випадку, як правило, говорять про поліСЕМію, хоча, на наш погляд, йдеться про поліСЕМЕМність.
Справа у тому, що лексичні відношення існують не між окремими словами, а між варіантами значення
цих слів, які є дійсно полісемними, тобто складаються з багатьох сем.
Виходячи з цих міркувань, важко уявити собі односемні слова, навіть якщо ними є дієслова. Так, sich
bewegen (основна семема ‘рух’) включає багато смислових відтінків, що розрізняються за допомогою
диференційних сем, які входять до складу тієї чи іншої семеми:
1
У німецькій германістиці словотвір виділено в окрему лінгвістичну дисципліну ще на початку 70-х
років минулого століття.
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1.
‘seine Stellung verändern’;
2.
‘mit anderen Personen verkehren’;
3.
‘sich fort bewegen’;
4.
‘etwas machen’
Варто згадати про те, що у давньонімецькій мові існувало понад 50 дієслів для диференціації різних
видів руху і що кожна семема складалася з невеликої кількості сем як наслідок предметного мислення.
Очевидно, змішуючи поняття "сема" та "семема", Т.Р. Левицька й А.М. Фітерман доходять хибного
висновку, ніби семемно-синтезовані дієслова бувають лише двосемними. З властивою йому делікатністю
Д.І. Квеселевич пропонує "вести мову не про двосемні, а про двосемемні, (підкреслено нами – В.П.) або
семемно-синтезовані дієслова, які одночасно виражають дію і характеризують її, виступаючи в цій ролі
лише в певних колігаціях" [7:127]. Продовжуючи його думку, додамо: саме в таких колігаціях
починається активна взаємодія сем, у результаті якої одні з них пригнічуються, інші ж, навпаки,
актуалізуються:
Auf der Brücke brüllte ein Auto. ¹ Über die Brücke brüllte ein Auto.
У першому реченні пригнічена семема ‘поступальний рух’, адже ревіння автомобіля можливе й без
його руху, контекст другого речення чітко актуалізує семему ‘поступальний рух’.
Німецькі дієслівні компресиви мають складну семантичну структуру і можуть відрізнятися за нею від
українських. Серед перших можна виділити основні семантичні групи.
1. Дієслова, що позначають рух суб’єкта, характеризуючи його (об’єкт). Здебільшого ці дієслова
належать до групи суб’єктивних і можуть бути простими або похідними, утвореними від інших частин
мови:
Sie schrak zurück… (H. Hartung. Die Potsdamerin) > fuhr erschrocken zurück.
Er stiefelte hinaus… (M. Bechler. Warten auf Antwort) > ging in Stiefeln hinaus.
Bonni tiegerte durchs Haus… (I.G. von Bredow. Kartoffel mit Stippe) > bewegte sich wie ein Tieger…
Wegner und Adipo … pirschten sich zu Fuß heran. (H. Kolarz. Die roten Elefanten) > näherten sich
vorsichtig wie auf Pirsch (wie Jäger) heran.
При перекладі подібних компресивів на українську мову слід без спотворень відтворити семну
структуру синтезованого дієслова, намагаючись зберегти при цьому образ мови-оригіналу: Вона злякано
відсахнулась. Він вийшов у чоботах (Він вийшов, але не босоніж). Бонні тигром рухався … по хаті.
Вегнер й Адіпо наблизилися обережно, ніби мисливці (ніби на полюванні, мисливською ходою).
2. Дієслова, що позначають дію, яка виконується за допомогою певних засобів. До цієї групи
належать переважно об’єктивні дієслова, утворені від іменників:
… die winzigen Fenster … waren überpinselt. (M. Bechler. Warten auf Antwort) > mit Pinsel gestrichen.
Ich kann jetzt nicht mein bisschen Geld vertelefonieren. (D. Zimmer. Für ’n Groschen Brause) > Geld durch
das Telefonieren ausgeben.
Er … bestaunte den Portier, der ihn … in den Laden zu zaubern versuchte. (C. Zuckmeyer. Die
Affenhochzeit) > durch Zauberei zu locken versuchte.
Також у цьому випадку перекладач стикається з проблемою семемної структури компресивів, яка
ускладнює їх адекватне відтворення у мові перекладу: … крихітні вікна були зафарбовані пензлем (не
пульверизатором!). Я не можу витрачати свої незначні гроші на телефонні розмови. … котрий
намагався привабити його чарівними жестами до крамниці. (Пор.: Свистати всіх наверх!).
3. Дієслова, що позначають дію та характер її протікання. Йдеться про випадки, коли дія
супроводжується певною обставиною. За структурою ці дієслова поділяються на прості та похідні:
"Typisch", kaute er vorwurfsvoll… (B. Noack. Der Bastian) > sprach er und kaute dabei.
… und ich kann mir ja ausnahmsweise auch mal ’ne Flunder runterekeln. (R. Holland-Moritz. Das
Durchgangszimmer) > mit Ekel herunterschlucken.
Upford … blätterte fünf Dollar auf die Theke und ging. (K. Ullrich. Murphys letzter Kampf) > Upford legte,
indem er die Scheine zählte, fünf Dollar auf die Theke und ging..
Важливо, щоб в останньому прикладі не залишилася поза увагою сема ‘einzeln’: Він відрахував та
поклав
на стійку п’ять доларів і вийшов.
4. Каузативні дієслова, дія котрих спрямована на об’єкт, який зазнає при цьому певних змін:
Der Fahrer hupte ein paar fußballspielende Jungen zur Seite. (D. Zimmer. Für ’n Groschen Brause) > Der
Fahrer veranlasste durch das Hupen die Jungen zum Weggehen.
Der Leutnant scheute ihn … davon. (Н. Нartung. Die Potsdamerin) > Der Leutnant veranlasste ihn zum
Gehen. Dabei wurde er (Objekt) scheu (bekam Angst).
5. Verba dicendi, які позначають манеру говоріння, часто порівнюючи його зі звуками тварин,
музичних інструментів, природних явищ тощо:
… als dieser … nach einem ärgerlich gebellten "herein" eintrat. (G. Scherfling. Ermittlungsverfahren
eingeleitet) > das Sprechen wie ein Bellen.
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"Lebenserfahrung, Lebenserfahrung", leierte Thomas … (D. Zimmer. Alles in Butter) > wie eine Leier.
Seine Stimme donnerte. (M. Bechler. Warten auf Antwort) > wie ein Donner.
Пошук еквівалентів у мові перекладу може призвести до спотворення семантичної структури або
стилістичних якостей компресивів мови оригіналу. Досить часто ми маємо справу з ідіоматизованими
синтагма-інтерними відношеннями у похідних дієслівних компресивах, ремотивування яких не завжди
виправдане, а то й хибне. Слід також мати на увазі, що у певних колокаціях чи колігаціях лексичні
одиниці можуть набувати протилежних значень:
… der Vater komplimentierte ihn rasch ins Treppenhaus. (D. Zimmer. Alles in Butter) … батько хутко
спровадив його на площадку (звісно, не за допомогою компліментів).
Er … goß zwei Schnapsgläser voll und komplimentierte mich an einen Tisch. (R. Holland-Moritz. Das
Durchgangszimmer) > Він … ущерть наповнив горілчані чарки й увічливо запросив мене до столу
(комліменти не виключені).
Отже, зважаючи на яскраво виражену асиметрію дієслівних компресивів, перекладач змушений
вирішувати одразу декілька проблем:
а) намагатися зберегти структурно-формальний вигляд оригінального утворення : etw. j-m
einhämmern – втовкмачити щось комусь;
б) донести до читача адекватний художній образ без розчленування компресива: "Typisch", kaute er
vorwurfsvoll – "Типово", прожував він, сповнений докору…
в) не порушити семантичну структуру компресива при необхідності його розчленування: eine Flunder
herunterekeln – проковтнути з огидою камбалу.
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Прищепа В.Е. Глагольные компрессивы в современном немецком языке как проявление
лингвистической экономии
Рассматриваются глаголы современного немецкого языка со сложной семантической структурой.
Типологическим анализом подобных глаголов в английском, русском и украинском языках профессор
Д.И.Квеселевич начал заниматься еще в 1979 году. В статье определяется лингвистический статус и
особенности перевода на украинский язык немецких глагольных компрессивов.
Prischepa V.E. Verbal Compressives in Modern German as a Phenomenon of Linguistic Economy
The article deals with the verbs of a complex semantic structure in the modern German language. The
typological analysis of such verbs in English, Russian and Ukrainian was started by professor D.I.Kveselevich
in 1979. The article explains the linguistic status of German verbal compressives and the peculiarities of their
translation into Ukrainian.
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ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК РЕТРАНСЛЯТОР КУЛЬТУРИ НА ЗАНЯТТЯХ З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті досліджено міжлітературні зв’язки та роль художнього перекладу в процесі
взаємозбагачення національних культур. Художній переклад розглядається як засіб залучення учнів до
світової культури на уроках іноземної мови та літератури.
Література кожного народу має свої особливості, свою національну специфіку. Своєрідним є і
розвиток кожної літератури. Він, зумовлений, насамперед самобутніми шляхами історичного життя
народу. Але разом із тим у розвитку різних літератур є чимало спільних рис, одні з яких виникають
незалежно від зв’язку з іншими літературами, інші – внаслідок взаємозв’язків і впливу літератур інших
народів. Зв’язки між літературами почалися дуже давно, разом з економічними, політичними й
культурними стосунками народів. У різні епохи вони мали свої особливості, які наукою ще досконало не
вивчені. Передумовою взаємодії в галузі культури й літератури є єдність закономірностей розвитку
суспільства, які відбиваються в мистецтві. Нерівномірність суспільного розвитку різних народів
породжує і різний час появи тих чи інших особливостей художнього мислення. Але подібні особливості
суспільного розвитку, хоч і в різні часи, ведуть до виникнення в різних літературах подібних або
близьких творчих напрямків, методів, творчих контактів. Науці відомі різні форми літературної
взаємодії: запозичення, наслідування, стилізація, образна аналогія та ін. Взаємодія літератур – один із
процесів функціонування мистецтва слова, і зароджується він разом з виникненням літератури. Процеси
взаємодії досить різноманітні. В ході взаємодії змінюється сприйняття літератури, взаємовідносини між
літературою й суспільством, у середині якого ця література зароджується, і цьому новому суспільству
література продовжує служити як національне, загальнолюдське надбання.
Академік М.Л. Конрад зауважував, що інтенсифікація літературних зв’язків наступає, як правило, "в
моменти великих історичних поворотів", які визначають національне життя країн і народів. Звідси, з
досвіду багатовікового розвитку національних культур випливає ще один висновок: епохи, яким
характерний пожвавлений культурний обмін, були водночас епохами бурхливого розвитку самих
національних культур [1:32]. Але що приваблювало й приваблює один народ у культурі іншого народу?
Це, насамперед, - нові ідеї, які перетворюють світ, свіжий оригінальний колорит "чужої культури", її
національні, неповторні форми, в яких виражені передові гуманістичні ідеї. "Чуже" стає "своїм" завдяки
складній і наполегливій праці над освоєнням "іншомовного джерела". Цю діалектику національного та
інтернаціонального можна краще розкрити саме шляхом порівняльного вивчення літератури, почавши
від "підвалин", від з’ясування внутрішніх пружин розвитку кожної літератури, а відтак
взаємопов’язаних і взаємодіючих літератур. Об’єктивним законом розвитку літератури й усієї культури є
те, що плоди духовної діяльності окремих націй стають загальним надбанням. Національна однобічність
і обмеженість стають неможливими, і з багатьох національних та місцевих літератур утворюється одна
всесвітня література. Національні літератури, попри всю самобутність, виступають скдадниками
регіонального та світового літературного процесу і підпорядковуються загальним закономірностям. І.
Франко зазначав: "Національні культури взагалі й літератури зокрема розвиваються не по одному
шаблону, бо залежать від комплексу місцевих умов – соціальних, історичних, етнічних, географічних
тощо" [2:383]. У літературних явищах І. Франко вбачав поєднання "свого, місцевого, оригінального,
своєрідного з привозним, чужим, перейнятим із довговікових міжнародних зносин" [2:385]. Але при
цьому особливу роль він цілком слушно приділяв тому, що кожна національна література "вносить
свойого в загальну скарбівню літературних тем і форм" [2:385]. Міжнародні літературні взаємини –
складний багатогранний процес, що включає ряд аспектів. Основні, визначальні серед них такі: поперше, типологічні сходження, відповідності, аналогії між літературними явищами в різних
письменствах, що народжується дією спільних закономірностей і чинників суспільного й художнього
розвитку, і, по-друге, контактно-генетичні зв’язки національних літератур, які мають різні форми й
прояви. Існували й інші аспекти міжнаціонального літературного спілкування, які на певних етапах
розвитку літератури відіграють важливу роль і не зводяться ні до контактно-генетичних зв’язків, ні до
типологічних розбіжностей чи відповідностей. Це відображення життя, історії певного народу в
літературі інших країн і зворотній процес, тобто іноземна тематика в даній національній літературі. Ця
форма літературного спілкування відіграє особливо важливу роль на ранніх етапах взаємовпливів
літератур, готуючи ґрунт для появи й розвитку більш складних форм.
© Прищепа В.П., Прищепа О.В., 2004
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Наукова зацікавленність проблемами міжкультурних зв’язків літератур виникла наприкінці XVIII ст.
(Й.Г. Гердер, Й.В. Ґете). Найбільш повне відображення питання таких взаємозв’язків отримали в працях
представників порівняльного методу в літературознавстві, який сформувався протягом XIX-XX ст.
Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили М. Драгоманов, І. Франко, О. Білецький. Деякі її
аспекти знайшли відображення в дослідженнях Д.С. Лихачова, М.Б. Храпченка, В.М. Жирмунського,
Н.І. Конрада, А.В. Волкова, В.Г. Матвіїшина та ін.
К.М. Нартов класифікує літературні зв’язки таким чином:
1. Контактні зв’язки у творчості окремих авторів.
2. Генетична спорідненість літературних явищ.
3. Літературна трансплантація (перенесення суттєвих явищ однієї літератури в іншу та їх
засвоєння).
4. Типологічні сходження (зв’язки на рівні теми, ідеї образів, сюжетів, елементів стилю).
5. Художній переклад [3:5].
Історія перекладу налічує 5000 р. [4:112], a сучасна теорія перекладу сформувалась у
самостійну філологічну науку лише 5-6 десятиріч тому. У сучасному розумінні художній переклад
визначають як вид літературної творчості, у процесі якої твір, написаний однією мовою, відтворюється
іншою. У світлі концепцій культури як моделі (картини) світу зрозуміло, що "переклад, поруч з іншими
спорідненими формами запозичення дає змогу пізнати духовні цінності ближніх і давніх племен та
народів, включаючи набуте в дедалі ширше коло власних уявлень про світ" [5:5]. Художній переклад –
це завжди взаємодія i взаємовплив культур, до яких належить текст оригіналу й текст перекладу. Цей
вплив не можна звести тільки до мовної взаємодії, він охоплює всі сторони життя, відображені в
художньому творі, особливий національний колорит, йому притаманний, національну своєрідність
оригінального твору. Перекладна література, очевидно, найбільш адаптований набуток чужих культур
завдяки особливому матеріалу цього мистецтва – мові. Картина (модель) світу оригінального твору
накладається на картину (модель) світу інших культур. Художній переклад – передусім явище даної
літератури, отже, й даної мови. Більше того, переклад художньої літератури тільки тоді здійснює свої
функції, коли це переклад творчий, коли він доходить до читача, коли він є фактом рідної літератури.
Перекладний твір має справляти на читача таке ж враження, як і оригінал.
Протягом багатьох сторіч мистецтво перекладу будувалось на двох принципах:
1) переклад точний, із збереженням порядку слів, граматичних, мовних конструкцій;
2) переклад вільний, із збереженням змісту оригіналу, найбільш наближений до поняття
"художній".
На різних етапах історії перекладу ці принципи перебували в постійній взаємодії, вони часто
взаємодоповнювали один одного, іноді взаємовиключали. Гармонійне поєднання цих принципів в
одному перекладі практично неможливе, але є тим ідеалом, до якого будуть прямувати перекладачі.
Тільки завдяки перекладу справді гідні цього твори входять у контекст різних культур, стають
загальновідомими. Ось чому й оригінал, і переклад перебувають стосовно світової літератури в
паритетних стосунках. І, зрештою, виграє та культура, що має достатньо розвинену перекладацьку
справу, а не та, де багато поліглотів, адже читання чужої літератури в оригіналі – ознака особистого
інтелектуального рівня, а не набутку культури. Недарма Й. Бехер підкреслював: "Ваговита національна
література немислима без гарної перекладної літератури" [6:47].
Для нормального розвитку дитини рідна література має постати в усій своїй повноті, тобто із
залученням перекладних творів різного типу й характеру. З перекладними творами німецької літератури
учні починають знайомитися на уроках зарубіжної літератури.
Важливо, щоб учителі побачили в перекладній літературі складову інкультурації дитини, входження
її в сучасний розмаїтий полікультурний світ. Читаючи в перекладі українською мовою твори, що
належать до світових шедеврів, учні починають розуміти велич і безмежні можливості нашої рідної
мови, що передає їм найскладнішу змістову й естетичну інформацію. Переклад – дуже специфічна сфера
мистецтва. Перекладний твір, на перший погляд, може здаватися повним аналогом твору оригінального.
Так розуміє це і читач, який не знайомий з оригіналом, часто знаючи лише прізвище автора і не знаючи,
хто перекладач. Переклад – це завжди і деяка інтерпретація трактування твору, в якому знаходить
вираження ставлення перекладача до тексту, який він перекладає, і особливо його сприйняття. М.
Рильський наголошував: перекладач повинен: вміти "ввійти у світ автора, підкорити йому свою
індивідуальність; добре знати мову оригіналу і свою рідну мову; зберегти форму оригіналу (строфіку,
чергування, характер рим); переклад повинен звучати в тому ж ключі, що й оригінал; окрім мови
оригіналу, перекладач повинен знати звичаї, особливості історії, культури того народу, з мови якого він
перекладає". К. Чуковський писав: "Чим талановитіший перекладач, тим повніше він перетворюється в
автора", найгірший перекладач – букваліст глухий і сліпий до інтонації першоджерела" [7:8]. А.
Тарковський вважав: "У найкращому перекладі від автора – 70-80%, від перекладача – 20-30% [7:8].
Будь-який твір може по-різному інтерпретуватися чужою мовою. Це залежить від потреб: хоче
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перекладач передати точний зміст усіх ужитих в оригіналі слів, хоче зберегти його зміст чи власне
художню сутність, намагається якнайповніше зберегти мовні та національні особливості першоджерела
чи хоче якомога адекватніше передати все це засобами рідної йому мови.
Своєрідним психологічним бар’єром при вивченні й використанні на уроках перекладних текстів є
усвідомлення того, що розглядається не оригінал, а переклад, де часто мовні явища, які важливі для
естетики художнього мовлення, відображені засобами іншої мови крізь призму мовного чуття
перекладача. При перекладі через мовну специфіку, систему образів, символіку багато може втрачатися, і
разом із зміною форми, що є неминучим, може зникнути те, ради чого і був створений твір. Тому дуже
важливим є вивчення художніх творів на мові оригіналу й вивчення оригінальних творів у процесі
навчання іноземних мов (ІМ). Учитель ІМ на своїх уроках може реалізувати частину завдань уроків
зарубіжної й рідної літератури, здійснюючи міжпредметні зв’язки й міжкультурне виховання та
навчання.
Протягом більш як двох століть лишається актуальною проблема вивчення культурних та соціальних
особливостей народу, мова якого вивчається. Сьогодні нагального вирішення вимагає питання
організації процесу навчання у вітчизняній школі таким чином, щоб ІМ вивчались як модель бачення
світу цим народом та його сприйняття гуманістичних цінностей. В умовах гуманізації та гуманітаризації
навчання особливого значення набуває знайомство учнів із літературою країни, мова якої вивчається.
Володіючи універсальним упливом на учнів, тексти художніх творів є найважливішим засобом
залучення учнів до культури країни, мова якої вивчається, включаючи їх у світ загальнолюдських і
морально-естетичних цінностей. Читання оригінальних текстів лінгвокраїнознавчого змісту дозволяє в
комплексі й більш ефективно вирішувати завдання, які стоять перед учителем, через засоби ІМ,
використовуючи їх загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал.
Таким чином, читання іншомовної літератури й виявлення її взаємозв’язків із літературою рідною має
стати невід’ємним компонентом процесу навчання ІМ.
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Прищепа В.А., Прищепа А.В. Художественный перевод как рентраслятор культуры на занятиях по
иностранному языку.
Исследуются межлитературные связи и роль художественного перевода в процессе взаимообогащения
национальных культур. Художественный перевод рассматривается как средство приобщения учащихся
к мировой культуре на уроках иностранного языка и литературы.
Prischepa V.P., Prischepa O.V. Literary Translation as a Retranslator of Culture at the Lessons of a
Foreign Language.
The article deals with the connections between the literatures of different nations and the importance of literary
translation in the process of mutual enrichment of national cultures. Literary translation is considered to be a
way of introducing the world culture to pupils at the lessons of a foreign language and literature.
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ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕРБАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ У КОНФЛІКТОГЕННИХ
ДІАЛОГІЧНИХ ЄДНОСТЯХ
У статті окреслено характерні риси невербальної поведінки комунікантів у конфліктних ситуаціях.
Розглянуто правила залучення до процесу спілкування невербальних чинників, які сприяють досягненню
поставленої комунікативної мети.
Комунікація – процес взаємодії двох і більше мовних особистостей з метою передачі/отримання/
обміну інформацією, для здійснення на співрозмовника певного впливу, необхідного для здійснення
спільної діяльності [1: 172]. Сучасна лінгвістична наука базується на антропоцентричному і системному
підході, в межах якого процес комунікативної взаємодії досліджується і на вербальному, і на
невербальному рівнях. Саме це зумовлює актуальність даного дослідження, присвяченого аналізу
невербальної поведінки комунікантів. Врахування невербального компонента комунікації у
лінгвістичних дослідженнях сприяє вивченню семантичного наповнення цих швидкоплинних
комунікативних засобів, що складно виконати у реальному процесі спілкування.
Конфліктна взаємодія полягає у протидії комунікантів і супроводжується негативними емоціями,
спробами принизити гідність партнера по комунікації і підкреслити вищість власного комунікативного
статусу. Саме при такій взаємодії її учасникам властиво активно використовувати різні форми кінетичної
поведінки (жести, міміку, пози, рухи тіла). Тому об’єктом нашого дослідження є невербальна поведінка
учасників конфліктної взаємодії.
М.А.К. Холідей визначив три метафункції комунікації: ідейну, міжособистісну і текстуальну.
Погоджуючись з Р. Ояма [2], ми вважаємо мову не єдиною, а однією з багатьох семіотичних систем, які
об’єднує поняття спілкування. Віденський філософ і соціолог Отто фон Нойрат заснував систему
візуальних образів, у межах якої модифіковані і спрощені візуальні образи використовуються для
донесення інформації до широкої громадськості. Автор вважав таку систему загальнодоступним і
зрозумілим засобом спілкування і протиставляв її незрозумілій системі вербального спілкування,
структура і словниковий склад якої не є узгодженою, логічною моделлю об’єктів і зв’язків фізичного
світу [цит. за 2: 27].
Отже, застосувавши метафункції комунікації до аналізу візуальних образів як засобу комунікації,
опишемо метафункції системи візуальних образів:
1. Ідейна метафункція – здатність семіотичних систем представляти об’єкти і зв’язки між
ними поза межами даної системи, у семіотичній системі культури.
2. Міжособистісна метафункція – здатність семіотичної системи відображати стосунки
виробника знака зі споживачем цього знака, тобто, відображати соціальні стосунки між
виробником знака, його споживачем і представленим об’єктом.
3. Текстуальна метафункція – здатність семіотичної системи утворювати різноманітні тексти,
в яких її знаки реалізовувались би у різних текстуальних значеннях.
Р. Ояма, однак, дійшов висновку про те, що структура і сприйняття візуальних зображень є культурно
зумовленими явищами, і їх вивчення вимагає міжкультурних досліджень [2: 33]. Серед категорій,
завдяки яким здійснюється взаємодія адресанта і адресата візуального образу, автор виокремлює
контакт, соціальну дистанцію і домінантність. Контакт реалізується або через вимогу (у випадку
зорового контакту з адресатом/глядачем), або через пропозицію (коли адресант не має прямого зорового
контакту з адресатом/глядачем). При цьому поведінка за першою схемою сприймається як активна, іноді
навіть агресивна; а за другою – як пасивна.
Дистанція між комунікантами також є певним відбитком стосунків між ними. Е.Холл розрізняє такі
види дистанцій: інтимна, особистісна, соціальна, публічна і далека (impersonal) [2: 24].
Категорія домінантності представлена домінантністю адресанта, домінантністю адресата і
рівністю. За Г.Є. Крейдліном, такі стосунки здатні передавати пози, погляди і жести [3].
Розглянемо, як впливають категорії контакту, соціальної дистанції і домінантності на розвиток
конфліктної ситуації:
Barr froze and gawked at the man. He was thin and …walked carefully on the towels without looking at Barr.
"Sit over there," he said, pointing at a chair. "Don’t step on the towels." Barr avoided the towels and took his
seat. Mattiece turned his back and faced the windows. …"What do you want?" he asked quietly to the windows.
"The President sent me."
"He did not. Fletcher Coal sent you. I doubt if the President knows you’re here. … Don’t play games with
me. What do you want?"
"Have you read the pelican brief?" Barr asked.
© Рудик І.М., 2004
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Mattiece still hadn’t moved an inch. … "Does Mr. Coal believe it to be true?"
"I don’t know. He’s very concerned about it. That’s why I’m here, Mr. Mattiece. We have to know."
"What if it’s true?"
"Then we have problems."
Mattiece finally moved. He shifted his weight to the right leg, and folded his arms across his narrow chest.
But his eyes never moved. …
"Do you know what I think?" he said quietly.
"What?"
"I think that Coal is the problem. He gave the brief to too many people. He handed it to the CIA. He allowed
you to see it. This really disturbs me."
…Mattiece turned slowly and looked at Barr. The eyes were dark and red. …
"You clowns in Washington are to blame for this," he said, somewhat louder.
Barr could not look at him. …
Behind Barr, a door opened without a sound. Larry, in his socks and avoiding the towels, eased forward two
steps and stopped. …Larry inched forward with a rope, and Barr did not hear or feel anything until it was too
late
(J.Grisham).
У наведеному прикладі ситуація агресії створюються, в основному, не через використання
вербальних ресурсів, а завдяки опису візуальної взаємодії комунікантів. Репліки обох комунікантів не
містять ознак діалогу-конфлікту: незакінчених речень, емоційно забарвленої лексики, прагматично
транспонованих типів речень. Натомість їх візуальна взаємодія поступово набуває ознак конфліктності.
Остання сягає свого апогею у фінальній сцені фрагменту, вбивстві одного з комунікантів. На початку
розмови Матіс підкреслює вищість власного комунікативного статусу не стільки вербально (вживаючи
непом’якшений директив), скільки через знакові семіотичні акти. Його погляд спрямований на вид за
вікном, а не на співрозмовника (faced the windows). Уникання прямого зорового контакту характеризує
поведінку Матіса як пасивну, відсторонену. Це враження підсилюється і його позою (спиною до
співрозмовника), що є ознакою уникання контакту. Поступово застигла зневага Матіса (still hadn’t moved
an inch) змінюється на нетерплячість, відкрите невдоволення (he shifted his weight to the right leg, and
folded his arms across his narrow chest). Зорового контакту, однак, він і досі уникає (but his eyes never
moved). Кульмінація у наведеному уривку починається саме зі встановлення Матісом зорового контакту
зі співрозмовником (Mattiece turned slowly and looked at Barr), що за даного контекстного оточення
можна розцінювати як прояв агресії. І сам погляд, нарешті спрямований на співрозмовника, і втомлені
очі Матіса (dark and red) створюють у читача (як і у адресата даного семіотичного акту) передчуття
драматичної розв'язки. Воно підсилюється і вербально вираженою образою наприкінці уривка (you
clowns in Washington are to blame for this). За М.Ю. Федосюк, інтенцією мовленнєвого акту образи є
приниження гідності адресата і виявлення ворожого ставлення до нього [цит. за 4: 91]. Адресант
мовленнєвого акту образи наносить супернику моральну шкоду, погіршуючи при цьому емоційний стан
адресата. В аналізованому прикладі актом образи користується мовець з більш високим комунікативним
статусом, і це ще раз підкреслює його авторитарну лінію поведінки. Образу і загострення ситуації
відчуває, безсумнівно, і адресат (Бар), не витримуючи погляду Матіса (Barr couldn’t look at him).
Розв'язка у даному епізоді справді драматична, як і передбачав читач: один з комунікантів гине.
У наступному прикладі почуття і ставлення до співрозмовників передається лише через проксемну
поведінку комунікантів:
There was a knock at the door. It was Kraufthammer. "Voyles wants to see you," he said to Feldman.
"Bring him in here."
Gray stood quickly and Darby walked to the window. …
Voyles entered with K.O. Lewis. "Can we sit?" he asked in general.
They sat around the table – Voyles, Lewis, Feldman, Keen, Grantham and Kraufthammer. Darby stood by
the window
(J. Grisham).
Природна реакція Грея Грентама на початку розмови (stood quickly) цілком зрозуміла: до кабінету
зайшов директор ФБР. А знайома Грея, Дарбі, відійшла при цьому до вікна. Збільшення дистанції між
комунікантами, ініційоване Дарбі, свідчить про її неприязнь і недовіру до (потенційного)
співрозмовника, небажання впустити його у свій особистий простір. Таке ставлення підтверджується і
наприкінці уривку: Дарбі, на відміну від інших присутніх, не приймає запрошення сісти за стіл,
натомість зберігаючи значну дистанцію.
З іншого боку, у ситуаціях, коли конфліктність набуває експліцитно виражених форм, спостерігається
скорочення дистанції з ініціативи того з комунікантів, хто претендує на моральну перемогу [5: 63]:
Coal … picked up a thick memo from the desk. He held it and spoke to Voyles, much like a professor
lecturing to his class.
""This is the short list of potential nominees to the Supreme Court. … It was prepared by Justice. … This
must be kept confidential."
225

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 17. Філологічні науки

Voyles suddenly turned and glared at Coal. "You’re an idiot, Coal! We’ve done this before, and I can assure
you when we start checking on these people the cat’s out of the bag. You want a thorough background
investigation, and yet you expect everyone contacted to keep quiet. It doesn’t work that way, son."
Coal stepped closer to Voyles. His eyes were glowing. "You bust your ass to make sure these names are kept
out of the papers …"
Voyles was on his feet, pointing at Coal. "Listen, ass-hole, you want them checked out, you do it yourself.
Don’t start giving me a bunch of boy scout orders."
Lewis stood between them, and the President stood behind his desk … Coal placed his memo on the desk and
retreated a few steps, looking away. …
Voyles returned to his seat while staring at Coal (J.Grisham).
У наведеній конфліктній ситуації комуніканти керуються почуттями злості, люті, агресії, тому
використовують весь арсенал вербальних і невербальних засобів для досягнення своєї мети. Серед
вербальних маркерів агресії слід вказати на численні директиви, надмірну кількість оцінної лексики,
вульгаризмів і табу. Серед невербальних складових конфліктної взаємодії – скорочення дистанції як
додатковий спосіб психологічного впливу на співрозмовника, порушуючи кордони його особистого
простору. Після залагодження конфлікту (третьою особою) дистанція між комунікантами знову
збільшується, знімаючи психологічне напруження.
Однак невербальним повідомленням властиво не лише посилювати і акцентувати вербальне
повідомлення (за М. Кнаппом, [цит. за 5: 62]), але і:
· підтверджувати і повторювати зміст вербального повідомлення;
· заперечувати або заплутувати зміст вербального повідомлення;
· контролювати поведінку партнера і регулювати процес взаємодії.
Як показало дослідження, конфронтативне спілкування, надзвичайна різноманітність форм
вираження якого потребує подальшого детального аналізу, є важливим і цікавим аспектом
комунікативної лінгвістики. Вміле володіння правилами використання мовних ресурсів і невербальними
моделями комунікативної поведінки дає комуніканту можливість досягти поставленої комунікативної
мети.
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Рудик И.Н. Вербальное и невербальное взаимодействие в конфликтогенных диалогических
единствах.
В статье намечены характерные черты невербального поведения коммуникантов в конфликтных
ситуациях. Рассмотрены правила использования в процессе общения невербальных факторов, которые
способствуют достижению поставленной коммуникативной цели.
Rudyk I.M. Verbal and Non-Verbal Interaction in Argumentative Sequences.
The paper deals with basic characteristics of non-verbal human behaviour in arguments. It examines the rules of
using non-verbal patterns in communication to ensure the interactant’s success in reaching his
communicative goal.
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ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ СУПЕРНИЦТВА
Стаття присвячена проблемі визначення та класифікації фреймів у сучасній лінгвістиці, а також
побудова концептуальної моделі, яка відбиває прототипову ситуацію суперництва. Сутність
суперництва викладена в інтегративній когнітивній моделі, що є об’єднанням предметноцентричного і
акціонального фреймів.
Предметом когнітивної лінгвістики є моделювання концептів і встановлення особливостей їх мовної
реалізації [1:10; 2:28]. У зв’язку зі складним характером структурної організації концепту, під ним
розуміють знання різного рівня абстракції, тобто різні формати знання. Концептом може бути і окреме
значення, і ціла концептуальна структура чи, іншими словами, когнітивна модель, яка включає інші
концепти і задає інші рівні абстракції [1:3].
Теорія когнітивних моделей, згідно з Дж. Лакоффом, складається з ментальних просторів та
когнітивних моделей, які структурують ці простори [3:46]. Ментальний простір – це певна сфера
мислення, концепції, яка може охоплювати наше розуміння реальних і гіпотетичних ситуацій,
абстрактних категорій. Ментальні простори мають суто когнітивний статус і не існують поза мисленням.
Вони структуруються за допомогою різних когнітивних моделей: образно-схематичних, пропозиційних,
метафоричних, метонімічних, символічних. Ч.Філлмор називав ментальні
простори фреймами.
Фреймова семантика як лінгвістична концепція була вперше запропонована Ч.Філлмором у середині 70-х
років і була розвитком його теорії відмінкової граматики. Застосовуючи поняття фрейму, Ч.Філлмор
спочатку розумів його суто лінгвістично як систему вибору мовних засобів – слів, граматичних правил і
мовних категорій, – які асоціюються з прототипічними сценами або типовими ситуаціями. Пізніше
поняття фрейму трактується з когнітивної точки зору як особлива уніфікована конструкція знання чи
схематизація досвіду. Ще пізніше, Ч.Філлмор визначає фрейми як когнітивні структури, знання яких
передбачається концептами, репрезентованими словами [4:54].
У сучасній лінгвістиці фрейм визначається таким чином:
одиниця знань, яка організована навколо концепта і містить у собі дані про суттєве, типове і можливе
для цього концепта в рамках певної культури [1; 5]; структура даних для представлення стереотипної
ситуації [6]; тип когнітивної моделі, що репрезентує знання і думки, пов’язані з конкретними, часто
повторюваними ситуаціями, структура знання, що об’єднує численні сфери, які асоціюються з певною
лінгвістичною формою [1:56]; когнітивна структура, яка існує в феноменологічному полі людини,
базується на ймовірних знаннях про типові ситуації, очікуваннях з приводу якостей і відносин реальних і
гіпотетичних об’єктів [7:168].
Фрейм – це модель культурнозумовленого, канонізованого знання, яке є загальним хоча б для
частини суспільства [1:63]. Фрейм складається з вершини (теми), слотів або терміналів, які
заповнюються пропозиціями. Основною одиницею збереження інформації є пропозиція [8:162; 9:188;
7:163; 10:8]. Фреймова семантика – це засіб когнітивного та семантичного моделювання мови. Він дає
можливість моделювати принципи структурування і відображення певної частини людського досвіду,
знань у значеннях мовних одиниць, способи активації загальних знань, які забезпечують розуміння в
процесі мовної комунікації. При цьому відсутня чітка межа між мовними значеннями і людським
досвідом. Фрейми – це блоки знання, які стоять за значеннями слів і забезпечують їх розуміння.
Фреймова семантика наголошує на необхідності пов’язування значення слова з фреймом, що лежить в
його основі. Тим самим вона допускає можливість того, що комуніканти можуть знати значення слова,
яке входить в певну лексичну групу, навіть якщо вони не знають ніяких інших слів із цієї групи або деякі
з них. Термін “фрейм” використовується в даному випадку як родове поняття – загальний термін для
позначення різних типів структур: фреймів, схем, сценаріїв [10:56; 2:3].
Отже, фрейм – це структурована одиниця знання, в якій виділяються певні компоненти і відношення
між ними. Він включає систему оцінок, показники істинної ситуації, культурні, прагматичні,
енциклопедичні знання, які фіксуються як у пропозитивній, так і в термінальній частинах, а також
концептуальні плани – інструкції для використання фрейму [10:9].
Деякі фрейми є вродженими – природньо та неминуче виникають у процесі когнітивного розвитку
кожного індивіда (наприклад, знання характерних рис обличчя людини). Інші фрейми засвоюються із
досвіду чи навчання (наприклад, знання артефактів). Виділяють також фрейми, існування яких повністю
залежить від пов’язаних з ними мовних виразів (таких, як одиниці виміру: фут, дюйм і т.д., назви
місяців). Залежно від виду знання, яке відображається у моделі, розрізняють ситуативні та
класифікаційні фрейми. Ситуативні фрейми репрезентують знання немовного, ділового характеру,
класифікаційні – відображають принципи організації мовної системи (фрейми класів слів, різних типів
© Савчук І.І., 2004
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текстів і т.д.) [1:64]. Залежно від виду слотів та їх взаємозв’язків С.А. Жаботинська розрізняє п’ять типів
фреймових структур:
1. Предметноцентричний фрейм, який складається із системи пропозицій, де до одного й того ж
логічного суб’єкта приєднується декілька логічних предикатів; у центрі уваги перебуває сам
предмет.
2. Акціональний фрейм, конституентами якого є декілька предметів, які наділяються
семантичними ролями, акцент зміщується на взаємодію одного предмета з іншими.
3. Партонімічний фрейм, предметні сутності якого співвідносяться між собою як ціле і його
частина.
4. Гіпотонімічний фрейм, у якому предметні сутності поєднуються родо-видовими відношеннями.
5. Асоціативний фрейм, що ілюструє відношення схожості, яке базується на зближенні концептів у
мисленні самого індивіда [11:16; 12].
Фрейм "Rivalry"є ситуативним і засвоюється з досвіду людини.
ТАКИЙ: якість

ДЕХТО: агенс ДІЄ
на
ДЕХТО: пацієнт
з причини
ДЕЩО: причина
з ціллю

ТУТ: сфера

ДЕЩО: ціль
в стані
ДЕЩО: стан
з результатом
ДЕЩО: результат
Схема. Концептуальна модель "Суперництво"
Фрейм "Rivalry" є інтегративною концептуальною моделлю – комбінацією предметноцентричного і
акціонального фреймів, тому що конституентами фрейму є декілька предметів, які наділяються
семантичними ролями і параметрами. Він складається з дев’яти слотів і відбиває прототипову ситуацію
суперництва, структуруючи інформацію про причини, протікання та результати. У перспективі
дослідження – заповнення терміналів фрейму лексичними одиницями та аналіз відношень між ними.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Савчук И.И. Фреймовая модель коммуникативной ситуации соперничества.
В центре внимания статьи – проблема определения и классификации фреймов в современной
лингвистике, а также построение концептуальной модели, которая отражает стереотипную
ситуацию соперничества. Сущность соперничества изложена в интегративной когнитивной модели,
которая представляет собой объединение предметноцентричного и акционального фреймов.
Savchuk I.I. The Frame Pattern of the Communicative Situation of Rivalry.
The article fоcuses upon the problem of definition and classification of frames in modern linguistics. Our
interest centres on the construction of the conceptual pattern that reflects the prototypical situation of rivalry.
The essence of rivalry is represented in the integrative pattern which presents the combination of the basic
object centred and actional frames.

229

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 17. Філологічні науки

УДК 81'42+82-94
Л.П. Сердійчук,
аспірант
(Житомирський державний університет)
АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДИСКУРСУ
У статті розглянуто особливості автобіографічного дискурсу
Найбільш традиційним і загальним є погляд на дискурс як на "зв’язний текст у сукупності з
екстралінгвальними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст,
узятий у подійовому аспекті, мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент,
який бере участь у взаємодії людей та в механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це
мовлення, занурене в життя" [1: 136-137]. О.С.Кубрякова виділяє три аспекти зв’язку дискурсу з буттям
людини:
- зв’язок дискурсу з комунікацією. При цьому важливим є певний тип дискурсу, куди входять стиль,
інтенціальність мовленнєвого потоку, мовленнєві фактори,
- типи дискурсу, пов’язані з діяльністю людей,
- дослідження і опис окремо взятих дискурсів [за 2: 64].
Одним з найважливіших питань дискурсивного аналізу є проблема класифікації дискурсу [3: 12].
Метою цієї роботи є розкрити специфіки тексту автобіографії як одиниці особливого
автобіграфічного дискурсу та проаналізувати його прагматичні особливості.
Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю лінгвістичних досліджень на
поглиблення вивчення різних типів текстів та їх особливостей.
Багатоаспектність дискурсу зумовлена не лише численністю його визначень, а й різноманітністю
поділу. Питання поділу та виділення різних типів дискурсу знайшли своє відображення в роботах
А.Д.Бєлової, В.Б.Бурбело, В.І.Карасика, Г.Креса, Н.Н.Миронової, М.М.Полюжина. Беручи за основу
певні критерії, виділяють різні типи дискурсу. Так, наприклад, типи дискурсу визначають за домінуючим
комунікативним модусом (В.Б.Бурбело), за сферами функціонування, за характером комунікації
(А.Д.Бєлова), за врахуванням орієнтованості на реципієнта (Н.Н.Миронова) та ін. При цьому
автобіографічний дискурс як певний розумово-мовленнєвий продукт окремо не виділено.
Традиційно у мовознавстві існує поділ дискурсу на усний та письмовий. Письмовий дискурс
характеризується високим ступенем формальності та плановості, а усний – меншою мірою цих ознак [4:
102]. Письмовий дискурс має більш вишуканий стиль викладу, завдяки чому його синтаксис складніше
структурований, речення зазвичай мають підмет і присудок. Він характеризується високою частотністю
використання сполучників besides, however, moreover, та ін., більш частим уживанням пасивного стану.
Письмове мовлення – експліцитне і детальніше за характером викладу.
Письмові дискурси поділяють на безадресатні (художні, наукові, публіцистичні та інші), оскільки
вони не орієнтовані на якусь певну особу, та адресатні тексти (листи, повідомлення, записки), які мають
конкретну адресованість [4: 135].
Дискурс буває діалогічним (інтерв’ю, екзамен, бесіда) та монологічним (лекція, проповідь,
інструкція, замітка). Монологічний дискурс є більш організованим. Він вимагає більшої внутрішньої
логіки, аргументації, плавності викладу думок для здійснення мети комунікації.
Ми пропонуємо вважати автобіографічний дискурс одним із видів монологічного дискурсу.
Оскільки дискурс – це переважно текст, його уривок, схема, фрагмент чи парадигма, письмові чи
усні, або акт (акти), комплекс (комплекси) комунікації, об’єднані послідовною логічною будовою і
мовними зв’язками локального і глобального змісту з метою реалізації певної авторської, інформативної,
людинознавчої чи суспільствознавчої проблематики [5: 120]. Беручи до уваги те, що в сучасному
мовознавстві на сьогодні сформовано два основних підходи до дискурсу: дискурс як текст, що
актуалізується за певних умов та дискурс як дискурсивна практика з особливими комунікативними
стратегіями [6] – ми вважаємо автобіографічний текст мовною формою існування автобіографічного
дискурсу.
Автобіографія є особливим видом специфічно побудованих текстів, що мають за мету описати власне
життя автора. Оскільки ми вважаємо автобіографічні тексти мовною формою існування
автобіографічного дискурсу, до автобіографічного дискурсу слід відносити так звані тексти людського
документа: щоденники, спогади (мемуари), листи, автобіографії, сповіді тощо.
Автобіографічний дискурс ми розуміємо як сукупність текстів, об’єднаних спільною тематикою,
пов’язаною з описом особистістю власного життя, пережитого, досвіду, думок тощо.
Головним чином формою репрезентації автобіографічного дискурсу є монологічні тексти в умовах
непрямого відстроченого (з точки зору часу сприйняття повідомлення порівняно з моментом його
створення) спілкування [7]. Однак варто відзначити, що в наш час практика автобіографічного методу діє
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не тільки в різноманітних письмових текстах. Він простежується також в усних та візуальних жанрах,
включаючи навіть такі форми, як службові анкети, співбесіди та сімейні фотоальбоми.
Особливості автобіографічного дискурсу:
- установка на правдиве повідомлення про своє життя, яку Ф. Лежен назвав автобіографічним пактом
чи угодою [8];
- стандартизований характер заголовків (у них постійно присутні поняття часу або/та простору);
- стереотипність лексичних об’єднань, образних формул, велика кількість загальних місць;
- акцентування проблеми адресата, елементів "автокомунікації" (коли автор звертається сам до себе),
на роль "чужого слова" а також "іншого" у формуванні свого "я" [9].
Учасниками автобіографічного дискурсу виступають автор і читач. Кожен автобіографічний текст
маркується індивідуальністю його автора і, таким чином, потребує осягнення і опису в особистісному
аспекті. Особистісний підхід до автобіографічного тексту полягає у вивченні мовних засобів, що
репрезентують автора як мовну особистість, яку, за Ю.М.Карауловим та Є.В.Красильниковою, ми
розуміємо як сукупність здатностей і характеристик людини, що зумовлюють утворення і сприймання
нею мовленнєвих творів [10: 3-10].
Особливістю кореляції "дискурс – особистість" є те, що особистість пізнається через дискурс, і
навпаки, через особистість пізнається дискурс. Мовна особистість проявляється, беручи участь у
дискурсивній діяльності, та реалізується через її продукти – дискурс та текст.
Мовці є центральними компонентами дискурсу, детермінованими сукупністю ментальних, психічних
та емоційних ознак. Вивчення автобіографічних текстів з позицій мовознавства полягає у вивченні
мовних засобів, що репрезентують автора як мовну особистість.
Текст неможливо вивчати поза межами людини, яка є його продуцентом та реципієнтом [11: 73].
Кожен текст, окрім того, є відображенням зовнішніх умов спілкування та внутрішнього світу людини.
На нашу думку, мовна особистість найповніше розкривається саме в автобіографічних текстах,
оскільки в них наводиться реальна, нічим та ніким не спотворена картина власних поглядів людини на
світ, її концептуалізація та категоризація власних понять про світ. Саме в автобіографіях найповніше
виражається та закріплюється індивідуальний досвід особистості.
Усі види автобіографічної прози – це тексти, в яких автори демонструють свою техніку використання
мови, створюють власний автопортрет. За кожним автобіографічним текстом стоїть мовна особистість –
її творець. Кожен такий текст визначається індивідуальністю його автора і, таким чином, потребує
осягнення й опису в особистісному аспекті. Автобіографія – це специфічна форма авторського існування
в слові.
Всебічний опис мовної особистості як творця автобіографічного тексту дозволяє заглибитись у
розуміння проблеми синтезу образу конкретної мовної особистості, який полягає в побудові характерної
для неї системи переваг, стратегій використання мови та проблеми виявлення мовних закономірностей –
чи може мовна особистість, конструюючи власний автопортрет, сприяти створенню узагальненого
образу носія мови як об’єкта словесного впливу.
Для мовознавця автобіографія є цікавою з точки зору мовної особистості автора. Лінгвістичні
дослідження життєвих описів можна проводити з позицій автора – їх суб’єкта, продуцента тексту, їх
об’єкта – картини світу, що моделюється в тексті, та того, хто сприймає текст (реципієнта, читача) [12:
32].
Важливим методом дослідження монологічних текстів в умовах непрямого відстроченого за часом
сприйняття повідомлення спілкування є комунікативний підхід, учасниками комунікації виступають
автор і читач. З цієї точки зору автобіографічний дискурс можна розглядати як особливий вид взаємодії,
в основі якого знаходяться певні стратегії і тактики реалізації комунікативних інтенцій адресанта.
Стратегії і тактики та мовні засоби їх вираження мають специфічний характер і реалізуються за
допомогою цілої системи мовних одиниць. Учасники дискурсу обирають певні мовні засоби, керуючись
власними інтенціями, стратегіями їх реалізації, особливостями соціокультурного контексту, з
урахуванням специфічних властивостей автобіографічного дискурсу.
Подальше вивчення автобіографічного дискурсу ми вбачаємо у дослідженні мовної особистості
автора, її ідіостилю, понять та ідей, які складають її концептосферу, цілей, мотивів, інтенцій, установок,
які виражають її комунікативно-діяльнісні потреби, стратегій і тактик її мовленнєвої поведінки.
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
У статті розглянуто лінгвопрагматичні особливості американського політичного дискурсу.
Проаналізовано семантичні та прагматичні фактори невизначеності одиниць сучасного
американського політичного дискурсу.
Одним із напрямків сучасної антропоцентрично орієнтованої лінгвістики є визначення ролі мови в
соціальноважливих діях людей. Соціально-важливі дії для суспільства у всі часи здійснювали політики
[1:6]. Актуальність дослідження політичного дискурсу визначається направленістю значної кількості
лінгвістичних студій на аналіз останього [2; 3; 4]. Політичний дискурс має свої семантичні, прагматичні
особливості, які впливають на ступінь визначеності його одиниць у певній ситуації. Отже, метою
дослідження є виявлення й аналіз факторів, що призводять до невизначеності одиниць політичного
дискурсу.
До семантичних факторів невизначеності одиниць політичного дискурсу належить: абстрактність та
широта значень лексичних одиниць, відносність визначення абстрактних одиниць. Політики часто
нехтують уточнюючими визначеннями, яких потребують лексичні одиниці з абстрактним значенням.
Багато одиниць політичної мови означають комплекси ідей, досить віддалених від безпосереднього
досвіду людини. Отже, у політичному дискурсі спостерігається конфлікт двох тенденцій –
термінологічної, поняттєвої точності та змістової невизначеності, неоднозначності:
Libya has now agreed to extend that deadline by three months, and Bush said in his statement Friday that
Libya still must finish "a complete renunciation of all ties to terrorism." He said that the decision to certify to
Congress that Libya has fulfilled all the requirements of the U.N. resolution concerning the Pan Am 103
bombing "does not prejudge the removal of Libya from the terrorism list or detract from Libya's obligation to
fulfill its continuing Pan Am 103 commitments" [5].
У наведеному прикладі використовуються абстрактні лексичні одиниці, які віддалені від
повсякденного досвіду людини. Завелика кількість таких лексичних одиниць може стати причиною
неправильного їх витулмачення.
Механізм вербального впливу на людину базується у взаємодії слова та значення. Професійний
політик у своїй комунікації прагне точності визначення, проте інколи завуальовує свої цілі засобами
еліпсісу, номіналізації, метафорізації, особливою інтонацією [6:3], вдаючись до перекручування
інформації:
Mr. Bush has made "the war on terrorism" a mantra to cover everything his administration has done. But the
Iraq war has nothing to do with the war on terrorism as we now know. It was a plan of Cheney, Rumsfeld and
their coterie of "neo-conservative" intellectuals (like Paul Wolfowitz) long before they came to power.
The "war on terror" was only a pretext to implement this plan, as accounts of the early White House reaction
to the Sept. 11 attack seem to indicate. Does one have to say that none of these goals have been achieved or can
be achieved? [7].
У цьому прикладі намір політика завуалювати свої дії "війною з тероризмом" реалізується
невизначеністю та прихованістю його висловлювань.
Невизначеність лексичних одиниць, яка веде до перекручування інформації пояснюється навмисним
порушенням постулатів комунікації [8]. За Г. П. Грайсом, успішність комунікації забезпечується при
дотриманні Принципу Кооперації та пов’язаних з ним максим кількості, якості, релевантності та
способу вираження. Запропоноване Г. П. Грайсом поняття "імплікатура" використовується для опису
небуквальних смислів. На жаль, теорія імплікатур не дає відповіді на питання , яким чином учасники
комунікації можуть дізнатися, що мовець навмисно, а не випадково не дотримується максим
мовленнєвого спілкування. Якщо комунікант здогадується, що мовець навмисно порушує свою
мовленнєву поведінку, він може побудувати подальшу розмову так, щоб уникнути виникнення
комунікативних невдач і досягти поставленої мети. Очікувані комунікативні невдачі можливо
попередити, а випадкові комунікативні невдачі призводять до порушення адекватності висловлювання.
Найчастіше подібні проблеми пов’язані із порушенням прагматичної адекватності.
Порушення прагматичної адекватності дискурсу зумовлено значним неспівпаданням когнітивних
моделей дискуривної взаємодії, що є причиною невірної інтерпретації адресатом комунікативного наміру
мовця. Мовець навмисно ігнорує максими, тим самим порушуючи контекстні очікування адресата [9:18].
Прагнучи врятувати авторитет та уникнути конфлікту у спілкуванні, політики вдаються до
використання невизначених висловів, що дозволяє мовцю легше заперечувати усе сказане. Наприклад,
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On Iraq, John Kerry’s record is a bit muddled. He voted against giving George Bush authority to use force in
the first Gulf War, but backed the current President Bush in November 2002. In January Kerry criticized Bush’s
foreign policy approach – and questioned whether force, іn the end, should be used against Sadam Hussein. He
then came out in February and said force might have to be used [10].
У наведеному прикладі політик вдається до тактики заперечення сказаного раніше, що дозволяє йому
уникнути протиріччя.
Невизначеність, як правило, виступає засобом подолання комунікативних проблем. Вона дозволяє
мовцю уникнути крайнощів, зберігати нейтралітет при обговоренні спірних питань, і тим самим сприяє
заладжуванню протиріч між комунікантами:
In an interview about his anti-war activities, Kerry said he knew nothing of attempts by his campaign to
tinker with the past and that he disapproved. "People's memories are people's memories," he said. He added that
he himself did not remember being at that 1971 meeting of the anti-war group. Hurley said he was merely asking
Musgrave to be accurate, "because his memory was contrary to everything I was hearing" [ 11].
Цей приклад ілюструє як невизначеність висловлювань політика знімає комунікативну проблему.
Відмінні погляди двох людей на одну й ту саму подію спричиняє протиріччя, але політик займає
нейтральну позицію, що допомагає йому уникнути негативних наслідків непорозуміння.
Таким чином, невизначеність одиниць політичного дискурсу спричиняються семантичними та
прагматичними факторами. Ситуативно ця невизначеність може призводити до зняття комунікативних
проблем або до їх створення. Лінгвокогнітивні фактори невизначеності одиниць політичного дискурсу є
також значимими. Під час продукування або сприймання тексту у психіці людини формується
ментальна модель ситуації, що дискутується. Така модель містить інформацію про наявну дійсність,
комунікантів та загальне знання про світ. Модель може знаходитись у змішаному стані, коли минулий
досвід включається в розуміння теперішніх подій або навпаки [12:69]. Лінгвокогнітивні особливості
пов’язані з рівнями організації дискурсу, а саме ступенем накладання ментальних просторів учасників
комунікації. Перспективи дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвокогнітивних особливостей
сучасного американського політичного дискурсу.
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В статье рассматриваются лингвопрагматические особенности американского политического
дискурса. Анализируются семантические и прагматические факторы неопределенности единиц
современного американского политического дискурса.
Slavova L.L. Linguopragmatic Peculiarities of Modern American Political Discourse.
The article deals with linguopragmatic peculiarities of present-day American political discourse. Semantic and
pragmatic factors of the indefiniteness of the political discourse units are analyzed.
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FUNCTIONAL MACROFIELD OF LIKENING IN MODERN ENGLISH. STRUCTURAL TYPES OF
ITS CONSTITUENTS
Порівняння (уподібнення) як розумова операція одержує на різних рівнях мови найрізноманітніші форми
вираження, сукупність яких утворює макрополе уподібнення. Це макрополе являє собою систему, що, як
і будь-яка інша, володіє деякими універсальними ознаками. У статті розглянуто два функціональних
поля: компаративности та метафоричності. Структура цієї системи може бути розглянута як по
вертикалі(парадигма тика) так і по горизонталі (синтагматика)і.
Comparison (likening) is one of the main logical ways of cognizing the objective reality. "Cognition of any
object or phenomenon begins with our distinguishing it from all other objects and determining its resemblance to
related objects. Cognition is the process in which discrimination and liking present an indissoluble unity"1. On
different language levels comparison (likening) as an operation of thinking acquires a broad variety of material
forms whose totality makes up the functional macrofield of likening.
This microfield is a system, which possesses several universal features inherent in system as such. They are
as follows:
1.
Integrity of the system notwithstanding its element composition (in the present
instance integrity of the system is ensured by the semantic invariant of the field constituents).
2.
A certain sphere of application (language in the present instance).
3.
Presence of stable bonds forming the structure of the system (in the present instance
this stability is considered as possibility of mutual transformations of the constituents within
the microfield limits). "The main principle ensuring the reliability of the system functioning
under changeable conditions of the environment is the principle of duplication."2
4.
Possibility of characterizing the system structure both horizontally (syntagmatic
relations) and vertically (paradigmatic relations). In the second case one can distinguish
between different levels of the system and establish the hierarchy of these levels
(morphological, lexical, word-formative and syntactical)3.
In every mental operation of likening (comparison, confrontation, establishing of identity, etc.) two
obligatory concepts are involved: the subject of comparison and the object of comparison which find their
expression in the language as a denotative name N1 and a comparative name N2. However, the obligatory
presence of the subject and the object in thinking does not mean the obligatory explicit expression of N1 and N2
in utterance.
While analyzing and generalizing conceptions upheld by R.Jacobson4, T.Todorov5, D.Bouverot6 and
Yu.I.Levin7, I.V.Shenko comes to the conclusion that the figures of speech traditionally termed as simile and
metaphor can be divided into two large groups:
1) Expressive means with explicit N1 and N2; 2) Expressive means in which only one of the two names is
explicit, whereas the other is not though it is implied in the context clearly enough8. We also share this opinion
on condition that the first group should comprise comparative constructions (similes), and the second group
should be represented by metaphors. However, each of the two groups in I.V.Shenko’s classification includes
both similes and metaphors, their categorial features being defined as lexical explicitness vs implicitness of the
idea of likeness.
From our point of view simile as a trope is impossible without explicit N1 and N2. The vast variety of tropes
of likening with explicit N1 and N2 should be brought to the functional field of simile.
The absence of one of the two names should be regarded as the main reason of bringing a certain trope to the
functional field of metaphor. As to lexical explicitness/implicitness of the idea of likeness, we believe that while
differentiating simile and metaphor this feature should be regarded not as categorial but as an optional one.
The recognition of the so-called ‘binomial’ metaphors and ‘monomial’ similes seems incorrect to say the
least of it. It would lead to the confusion of the tropes considered due to ignoring their main categorial feature.
The ‘binomial’ metaphors cited by I.V.Shenko are but transformational variants of usual comparative
constructions:
N1
N2
N2
N1
Чума была грозна, как /грозная/ царица ® Царица грозная, чума.
N1
N2
N1
N2
Love was like a country he knew nothing about ® Love was a country he knew nothing about.
N1
N2
N2
N1
/…/ the tracks resembling a great scar ® /…/ the great scar of the tracks.
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The constructions regarded by I.V.Shenko as ‘monomial’ similes are, as a matter of fact, two-member
structures as well. They should be regarded as similes with the ellipsis of the tautological N2:
N1
N2
А поверху город как будто взорван/ный город/.
N2
N1
/…/ but then, as if (she were) appoled, she didn’t.
Another drawback of the classification considered in the fact that it gives no room to epithet, and therefore it
is not clear what place it takes in the functional macrofield of likening.
If we regard the explicitness of N1 and N2 as the obligatory (hence categorial) features of simile, the
parameters of the functional field of simile will prove to be considerably wider than they were limited
traditionally.
The functional macrofield of likening can be presented as a diagram in which: S – simile, M – metaphor, E –
epithet, MLS – modulus-lacking simile, CE – comparative epithet, ME – metaphorical epithet. The shaded
section of the diagram shows the boundaries of the functional field of simile, the unshaded section represents the
functional field of metaphor:

M

Е

Traditionally it is maintained that every functional field comprises a nucleus regarding which the other
constituents are peripheral. In our diagram such a central zone (nucleus) is represented by S. The scholars
investigating functional fields draw our attention to the possibility of a partial crossing of the field constituents
and also of a partial overlapping of the fields within the boundaries of the macrofield (in our diagram: MLS, CE,
ME)9.
In our opinion, the functional field of simile (its main categorial feature being the explicit N1 and N2 ) should
comprise:
I. Constructions with lexical explicitness of the idea of likeness (with a modulus m).
1. Simile (N1 and N2):
His lips are sweet as honey (O.Wilde). His face fell, and he pouted his lips like a scolded child
(W.S.Maugham). He lived in Paris more lonely than an anchorite in the deserts of Thebes (W.S.Maugham). /…/
still the solitary little figure, head bowed as though under the weight of the spectacles, haunted me
(K.Mansfield). I would have liked to weep, but the ducts were as dry as the hot-water pipes (G.Greene). It came
from the second mate, a small natty youngster not unlike a pale and well-brushed monkey (J.B.Priestley).
2. Simile with the ellipsis of the tautological N2(N1 m /N2/):
Walter Nazing /…/ had a face /…/ that slightly resembled Shelley’s (J.Galsworthy). Except for the dull look
in his eyes, the sick man lay as if dead (D.Lawrence). The stony look on his one-sided face made his mouth seem
twisted (A.J.Cronin). She mounted the stairs behind the porter, her head bowed in the ascent, her frail shoulders
curved as with a burden, her skirt girt tightly about her (J.Joyce).
3. Comparative epithet (N1 m N2):
It always made her jump, that furious wasp-like buzzer (A.Huxley). /…/ he should have floated Antinous-like
with the Emperor Hadrian to the music of flutes and viols /…/ (R.Aldington). Whispers sank to intimidated
silence, dramatically prolonged by the hawk-faced man /…/ (R.Aldington).
One should clearly distinguish between metaphorical and comparative epithets. Up to now, as far as we
know, these two kinds of epithets have not been differentiated10 though the difference between them is quite
obvious, if we take into account the above-mentioned categorial feature of simile (explicitness of N1 and N2 ).
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Comparative epithets can be divided into two subgroups which is proved by their different transformational
abilities:
He had an egg-like head, frog-like jaws (G.Chesterton).
An egg-like head ® the head is like an egg.
Frog-like jaws ®* jaws are like frogs.
We term direct epithets of the first subgroup, epithets of the second subgroup being regarded as indirect. The
common feature of the two subgroups is the explicitness of N1 and N2 categorial for comparison (simile). The
difference between them is proved by the fact that in the first case N1 and N2 are explicitly expressed within the
limits of the epithet configuration (egg-like head), whereas in the second case they are expressed within the
limits of the whole comparative utterance:
N1
N2
He had frog-like jaws.
II. Constructions with lexical implicitness of the idea of likening (absence of the modulus m).
1. Modulus-lacking Simile (N1 m N2):
The shadows were theatrical. We might have been a company of barnstormers (G.Greene). It is very true, I’m
dying, you are roses still in bud (J. Mansfield). An irregular musketry of applause escorted her also as far as the
piano (J.Joyce). The white wisps of spray from the sea were pellets from a 20-gauge shotgun at ten yards range
/…/ (J.Aldridge).
2. Modulus-lacking Comparative Epithets (N1 m N2):
A very old, tottering, scarecrow man, he swayed off down the path (D.Lessing). From the little circular
building, with its mushroom dome, the slopes plunge steeply downward /…/ (H.G.Wells).
Beyond the boundaries of the functional field of simile we distinguish some constructions with the
explicitness of only one of the two names. These constructions make up the functional field of metaphor:
I. Constructions with lexical explicitness of the idea of likeness (with a modulus m).
1. Metaphor (N1 m N2):
The world was tipsy with its own perfections (A.Huxley). After a while they hear the lorry growl, then
rumble, then purr into silence along the road (D.Lessing).
It seems that I.V.Shenko misinterprets the structure of such constructions. Firstly, without any sound reason,
I.V.Shenko maintains that it is N1 but not N2 which is missing in this structure. Secondly, in this case I.V.Shenko
does not find any modulus. To our mind the first of the examples considered above contains the modulus was
tipsy with its own perfections which becomes clear on expanding metaphor into simile. For this purpose we have
‘to invent’ a potential N2:
N1
N2
The world was tipsy with its own perfections like a smart dandy (N1 + m + l + N2).
2. Metaphorical Epithet (N1 m N2)
To metaphorical epithets one should bring only the cases where N2 is not expressed within the limits of the
comparative utterance, being only vaguely implicit:
/…/ the long, tired, dirty-faced evening rolled down the narrow valley /…/ (J.Jones).
II. Constructions with lexical implicitness of the idea of likeness (absence of modulus m).
1. Metaphor-periphrasis (N1 m N2):
The simple heroism of mankind /…/ was so exploitable by the rhinoceri and tigers of high life
(J.Galswarthy). /…/ the young poplar leaves twinkled and trembled in the last gusts, shaking down rapid chains
of diamonds (R.Aldington).
From our point of view, this classification describes language facts adequately enough. We believe that it has
the following positive features:
1)
it collects all the forms and varieties of linguistic expression of the mental operation of
comparison (likening) within the limits of the functional microfield of likening;
2)
it determines the structurial categorial features of simile and metaphor which enables one to
distinguish between the two corresponding fields within the functional field of likening;
3)
it determines obligatory and optional components of the comparative constructions;
4)
it establishes the nucleus of the field of simile, its periphery and overlapping zones;
5)
it regards the so-called monomial similes as two-member comparative constructions with the
ellipsis of the tautological N2;
6)
it determines the difference between comparative and metaphorical epithets;
7)
it states that metaphor can lack not only N2 but also N1 which allows subdividing this trope into
metaphor proper and metaphor periphrasis.
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Сасина В.П.Функциональное макрополе компаративности в современном английском языке.
Структурные конструкции и построения.
Сравнение (уподобление) как мыслительная операция получает на различных уровнях языка самые
разнообразные формы выражения, совокупность которых образует макрополе уподобления. Это
макрополе представляет собой систему, которая, как и всякая другая система, обладает некоторыми
универсальными признаками.В статье рассматривается два функциональных поля: поле
компаративности и поле метафоричності. Структура этой системы рассматривается как по
вертикали (парадигматика) так и по горизонтали (синтагматика).
Sasina V.P. Functional Macrofield of Likening in Modern English. Structural Types of its Constituents.
Comparison (likening) is one of the main ways of cognizing the objective reality. On different language levels
comparison (likening) as an operation of thinking, acquires a broad variety of material forms the totality of
which makes up the functional macrofield of likening. This macrofield is a system, which possesses several
universal features inherent in system as such. The article deals with two functional fields: the field of
comparativeness and the field of metaphor. The structure is regarded on paradigmatic and syntagmatic levels.
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КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЯВЛЕНИЯ "ЯЗЫКОВАЯ ИГРА"
У статті розглядаються лінгвокогнітивні та комунікативний аспекти явища мовної гри, яка
репрезентує лінгвокреативну розумову діяльність мовця і спрямована на досягнення гумористичного
ефекту.
В современных лингвистических исследованиях прослеживается нарастание когнитивных тенденций
в коммуникативных исследованиях, сближение деятельностной, когнитивной, социальной и структурной
парадигм, что вызвано необходимостью комплексного изучения языкового материала.
Речевое поведение языковой личности отражает семантический, лингво-когнитивный и
мотивационный уровни её лингвистической компетенции. В речевом поведении проявляется языковая
способность, представляющая область перехода от знания языка к его употреблению. Язык допускает
значительную свободу проявления творческого потенциала говорящего индивида. В действие
включается такой аспект языковой личности, как языковая активность, которая может выражаться в
намеренном нарушении языкового правила (нормы, канона) с целью привлечь внимание к
производимому над знаком эксперименту. В результате, на основе нормативного языкового кода говорящий может намеренно провоцировать конфликт существующих в языке предписаний нормативного
употребления знака с его нестандартным использованием.
Языковая игра (ЯИ), понимаемая как осознанное ненормативное употребление языковой единицы,
является проявлением прагматической установки на привлечение внимания для достижения эффекта
воздействия на интеллектуальную и эмоциональную сферу адресата. ЯИ предполагает выполнение
индивидом операциональных действий над языковым знаком; языковой процесс, заключающийся в
намеренном отклонении от нормативных правил с целью привлечения внимания адресата к созданному
языковыми средствами парадоксу.
Парадоксальный комический эффект данного феномена заключается в том, что его аномальность,
асистемность достигается системными языковыми средствами, в качестве которых при ЯИ выступают
отклонения от языковой нормы.
В результате ЯИ возникает игрема, понимаемая как коммуникативная единица, представляющая
собой языковую аномалию того или иного уровня языковой системы, функционирующую в
ассоциативном игровом поле. Мы полагаем, что игрему следует рассматривать как "коммуникативный
продукт", "не столько как продукт языка, сколько как продукт смыслопорождения" [1:16]. Рассмотрение
игрем в таком аспекте предполагает породжающую деятельность автора и рецептивную
(интерпретационную) адресата и предметно-коммуникативного опыта последних, что обусловливает
необходимость смыслового (когнитивного) анализа пространства текста.
Комическое является сложной мировоззренческой категорией, которая привлекала внимание
исследователей со времен античности. В лингвистическом плане вовлечение комического в орбиту
лингвистических исследований связано со становлением в языкознании когнитивно-коммуникативной
парадигмы, переходом ко всестороннему изучению языка, смещением фокуса лингвистических
исследований на рассмотрение языка в коммуникации.
Когнитивные тенденции в коммуникативных исследованиях проявляются в том, что, с одной
стороны, ЯИ связана с понятием коммуникативного стиля, т.е. с речевым выбором говорящего в
различных ситуационных контекстах; с другой стороны, ЯИ связана с понятием когнитивного стиля, в
наиболее широком понимании определяемого как относительно стабильные индивидуальные
особенности познавательных процессов субъекта, выражающиеся в используемых индивидом
познавательных стратегиях [2:164].
ЯИ имеет коммуникативно-познавательную стратегию, определяющую ассоциативно-игровую
установку продуцента, которая проявляется в конструировании фонетических, словообразовательных,
лексико-стилистических, текстообразующих игрем при использовании формально-семантического
лингвистического кода.
Несмотря на большой интерес к исследованию творческой функции языка [3, 4, 5], феномен ЯИ как
вид эвристической деятельности до сих пор не получил однозначного осмысления с точки зрения
языковых и экстралингвистических предпосылок, средств и приемов. Лингвистические работы,
посвященные языковой игре, немногочисленны: ЯИ как показатель чувства юмора [5, 6], ЯИ как
отражение асимметрии языкового знака [6,7], ЯИ как проявление языкового вкуса эпохи [8], ЯИ как
лингвистический эксперимент [9]. В качестве основного проявления ЯИ рассматриваются
преимущественно стилистические приёмы создания комического эффекта [10, 11].
© Сніховська І.Е., 2004
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Итак, ЯИ направлена на моделирование языкового парадокса, создание игремы. Идентификация
параметров языковой единицы-прототипа в созданной игреме и создание прагматического
экспрессивного эффекта происходит в результате актуализации ассоциативных связей, привлечения
лингвистической компетенции языковой личности. Творческое отношение личности к использованию
языковых средств предстает, таким образом, как соотношение знания языкового стандарта и установки
на отклонение от него в речевом поведении личности при реализации прагматической установки на ЯИ.
Обращение к преднамеренному отступлению от языкового стандарта, в частности, к ЯИ, предполагает
интерес к исследованию полей нормы и антинормы в языке, поскольку многие языковые инновации
возникают как явления, противоречащие системе, породившей их [12,13]. Рассмотрение фактов ЯИ
только лишь как речевой неправильности, аномалии, не оказывающей влияния на языковую систему,
демонстрирует недооценку важности данного явления в речевой деятельности коммуникантов с точки
зрения его когнитивной природы.
В лингвистических исследованиях неоднократно указывается на важность интерпретации
нестандартных употреблений не как ошибок, а как специфических операций над знаниями с целью
намеренного осложнения коммуникативного процесса представляют научный интерес. ЯИ является
одним из проявлений вмешательства языковой личности в процессы конвенционального употребления
языка. Неоходимо подчеркнуть, что ЯИ характеризуется преднамеренной установкой на отклонение от
правил при создании игрем, определяющей ее эмоционально-интеллектуальное воздействие.
На современном этапе наиболее актуальным представляется исследование ЯИ в рамках когнитивнопрагматического подхода, поэтому предлагается рассматривать моделирование и использование игрем
субъектом ЯИ как совершение определенного действия, заключающегося в реализации прагматического
намерения с целью воздействия на адресата. Предлагается попытка выйти за рамки традиционно
стилистического анализа ЯИ в область более широкого, комплексного анализа, охватывающего все
языковые уровни – от фонетического до текстового – и рассмотреть влияние данного феномена на
эмоциональную и интеллектуальную сферу адресата.
Исследование ЯИ в когнитивно-коммуникативном плане является актуальным в силу того, что в нём
раскрывается новый ракурс данного феномена, а именно выявляются ассоциативные связи,
закономерности, особенности речевой организации явления ЯИ и закономерности его когнитивной
организации в языке. Использование такого подхода к исследованию ЯИ подтверждает присутствие в
языковом сознании словообразовательных моделей, сценариев, показывает пути развития языка и речи.
Когнитивная функция игремы заключается в реализации ЯИ познавательной стратегии когнитивного
стиля, эксперименте над языковым знаком, воздействии на интеллектуальную сферу адресата, его рацио.
При обращении к явлению ЯИ как форме лингвокреативной деятельности поднимаютмся такие
вопросы, как особенности прагматической установки на деавтоматизацию знака; результаты речевого
воздействия с учетом установки продуцента; выявление основных уровней языковой способности,
отражающих реальную картину языковых представлений говорящих - тезаурусного, прагматического,
ассоциативно-вербального [14].
Н.Д. Арутюнова предлагает рассматривать феномен ЯИ в функциональном ракурсе как нарушение
нормативного использования языковой единицы на фоне языковых стереотипов, и обращается к полям
нормы и антинормы в языке, связывая ЯИ с нарушением семантических и прагматических правил
использования языковых средств, с языковыми аномалиями. При всей своей нестандартности
ненормативные образования подчинены логике системных закономерностей функционирования языка.
Исследование указанного противоречия позволяет "вникнуть в природу самого канона" [15]. В процессах
ЯИ наглядно проявляется диалектика взаимодействия системного (соответствующего языковому
стандарту) и асистемного (как осознанного нарушения этого стандарта).
Итак, ряд лингвистов указывает на важность учета в семантическом описании нестандартных
употреблений, подлежащих описанию и научному осмыслению, поскольку описание нестандартных
употреблений языковых выражений может способствовать выявлению тех компонентов плана
содержания высказывания, которые обычно исключались из рассмотрения. Как отмечает В.А.Звегинцев,
"Правильность и нормативность …не должны заслонять всего неоглядного поля лингвистических
исследований, которым понятие "правильности" в той же мере чуждо, как и морскому закату или
горному воздуху. Нормативный подход к языку настоялько въелся, что "правильное" очень часто
начинает отождествляться с закономерным…". К.Ажеж обращает внимание на значение исследования
ненормативных явлений: "..неоценимую помощь изучению нормы может оказать анализ отклонений",
при этом отмечает существование особого кода нарушений: "даже самые необычные из диких слов не
могут нарушать систему каким угодно образом" [16].
В усвоении языка человеком онтологически содержится столкновение конвенционального и
потенциального начал речевой деятельности, дихотомия "система - норма": постижение потенциала
системно заданных реализаций языка идет при постепенном усвоении нормативных канонов. Следует
отметить, что заключенное в самом коде расхождение между системой и нормой, очевидно, является
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основным противоречием, усложняющим дальнейший процесс кодирования. Таким образом,
возможности (креативный потенциал) системы оказываются в фокусе языкового сознания человека, а
закрепленное нормой - на периферии. Вследствие существования указанных возможностей, говорящий
нередко отдает предпочтение созданию нестандартных языковых единиц-инноваций, а не
воспроизводству нерегулярных нормативных. Отметим в этой связи тот факт, что норма не всегда
закрепляет системно значимое: "строгой границы между системным и несистемным не существует:
существуют явления, характеризующиеся различной степенью системности и нормативности" [15].
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Матеріал надійшов до редакції 24.04.2004 р.
И.Э. Сниховская. Когнитивно-коммуникативный аспект явления "языковая игра".
В статье рассматриваются лингвокогнитивный и коммуникативный аспекты явления языковой игры,
представляющей лингвокреативную интеллектуальную деятельность говорящего и направленной на
достижение юмористического эффекта.
Snikhovska I.E. Language Play Phenomenon from the Cognitive and Communicative Perspectives.
The article deals with the cognitive and communicative perspectives of the language play phenomenon,
that represents a form of the speaker’s intellectual and speech creative activity, aimed at producing a
humorous effect.
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СТРУКТУРА Й СЕМАНТИКА АНАЛІТИЧНИХ СУБСТАНТИВНИХ ГРУП У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена розгляду особливостей аналітичних субстантивних груп у німецькій мові. Автори
аналізують ці словосполучення з погляду їх семантики, граматичного оформлення, характеру
синтаксичних відношень між компонентами.
Актуальність вибору проблеми зумовлена тим, що у дослідженнях німецької розмовної мови останніх
років існує тенденція до зниження значущості флексій як основних маркерів відмінка і зростання у
зв’язку з цим частотності аналітичних форм вираження цієї категорії. Аналітичність синтаксичного
зв’язку слів у німецькому мовленні особливо яскраво проявляється тоді, коли всі компоненти
словосполучення належать до флективних частин мови або хоча б один з двох флективний за своєю
головною морфологічною характеристикою.
У німецькій мові з досить розвиненою відмінковою іменниковою та прикметниковою флексією на
особливу увагу заслуговують сполучення, в яких ця флексія відсутня. Мета статті – дослідити
сполучення, в яких відсутній морфологічний зв’язок компонентів. Під такими конструкціями ми
розуміємо окремі сполучення іменника з іменником та іменника з прикметником, які зустрічаються у
певних ситуаціях і вживаються як у розмовній мові, так і в кодифікованій літературній мові і які не
мають синонімічного флективно оформленого аналога. Об’єднання двох іменників, синтаксичний зв’язок
між якими виражається, як правило, через чітко встановлений порядок слів – їх контактне розташування,
а не через відмінкові флексії, є зразком проявлення аналітизму при оформленні словосполучень.
У дослідженнях німецької розмовної мови Г. Белльманна, У. Біхеля, П. Брауна, А. Домашнєва
[1;2;3;4] неодноразово підкреслювалося зниження значущості флексій як основних маркерів відмінка і
збільшення у зв’язку з цим частотності аналітичних форм вираження відмінка. При цьому явище
аналітизму в розмовній мові пов’язується, насамперед, із уживанням груп з "монофлективом", а також із
розповсюдженням прийменникових конструкцій [5:10]. Так, приіменний генітив часто замінюється
прийменниковою конструкцією "von + Dativ". Це особливо характерно для розмовної мови, наприклад,
die Treppe von unserem Haus, die Bücher von der Bibliothek, але поява таких конструкцій не виключена і в
кодифікованій літературній мові. До того ж генітив витісняється з німецької звичайної мови не лише
дативом, як прийменниковим, так і без прийменника, але й номінативом. Зокрема, у субстантивних
групах, які позначають співвідношення міри й речовини, другий компонент (назва речовини) зберігає
нульову форму, яка збігається з формою називного відмінка, наприклад: 2 Tüten Mehl, 4 Stück Kuchen, 250
Gramm Butter, 5 Kilo Kartoffeln, 10 Sack Weizen. Генітивні зв’язки між двома іменниками виражаються у
цьому випадку не флексіями й артиклями, а через співвіднесення номінативних форм компонентів. Крім
генітивних відношень між обома компонентами можуть існувати й інші зв’язки, які також виражаються
через контактність компонентів у їх словникових формах.
Говорячи про аналітичність окремо оформлених двокомпонентних сполучень, ми, насамперед, маємо
на увазі так звані монофлективні субстантивні групи. Окремі аспекти цих конструкцій уже підлягали
науковому розгляду [1;2;3;4;5]. Але вивчення наукової літератури доводить, що в основу класифікації
аналітичних сполучень кожен дослідник кладе якусь одну головну ознаку. Варто звернути увагу на
комплексний аналіз цих сполучень з погляду їх семантики, граматичного оформлення компонентів,
характеру синтаксичних відношень між компонентами.
Оскільки морфологічний маркер одного компонента визначає відмінок усього сполучення, то інший
компонент вживається у своїй немаркованій формі. Таким чином, ціле словосполучення набуває
морфологічного вираження відмінка, хоча синтаксичні зв’язки між самими компонентами субстантивних
груп не представлені флективно. У німецькій розмовній мові ці групи набули широкого
розповсюдження, особливо субстантивні групи, які позначають міру чого-небудь (квантитативні групи).
Частотність таких конструкцій визначається комплексом соціально-психологічних характеристик
розмовної мови і насамперед емотивністю розмовної мови, що дозволяє використовувати такі
сполучення для посилення експресивності висловлювання. Відбувається оказіональна фразеологізація
субстантивних груп [6:10]. Особливо виразно це простежується в субстантивних групах демінутивного
обмеження абстрактних понять, наприклад: ein Funken Genugtuung, ein Häufchen Elend, ein Fünkchen
Wahrheit.
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У субстантивних групах такого типу в ролі визначальних слів можуть виступати й іменники більш
абстрактного значення: Richtung Vorstadt, Richtung Motiv, Richtung Frieden und Festigung der
internationalen Sicherheit. Аналіз субстантивних сполучень у німецькій розмовній мові дає змогу виявити
їх типологічні ознаки з метою об’єднання та зарахування їх до певних груп:
1. Сполучення з "Art" (eine Art Tagebuch, eine Art Heinzelmännchen). У мовленні ці групи
використовуються для підкреслення абстрактного або конкретного іменника, який вживається
найчастіше у переносному значенні або з відтінком іронії. У сполученнях з "Art" відбувається
актуалізація рематичного компонента, чому сприяє, з одного боку, вживання слова "Art", а з іншого –
приєднання до нього слова, яке становить собою рему висловлювання:
"Mit Brumerus habe ich eine Art Waffenbündnis schließen können..."
"Die haben nichts von den grünen Dachsen, die brauchen was Solides, so eine Art Vater"
"Ihn hatte da eine Art Geständniswut befallen" [7:41].
Завдяки цій субстантивній групі з "Art" у висловлюванні досягається ефект образного використання
основного смислового компонента сполучення, а розташування поряд номінативних форм компонентів
групи "Art + Substantiv" виділяє другий компонент сполучення як рему.
2. Сполучення, в яких актуалізація реми полягає в семантичному обмеженні темпорального або
локального детермінативу. Ці групи позначають напрямок руху, дії (навіть погляду), місце перебування.
Тут досить розповсюджені групи з "Richtung", наприклад: Richtung Werkhalle, Richtung Treppenhaus,
Blickrichtung Tür, а також інші типу Nähe Blumengeschäft. Причому групи з "Richtung" можуть виступати
не тільки як окремий член речення, зв’язаний з іншими семантично й формально, але і як самостійна
група, окреме називне речення. Таке відокремлене речення висуває на перший план рематичний
компонент, який демонструє свою повну формальну ізоляцію стосовно всього висловлювання та
незв’язаність своїх компонентів за формою:
"Und zwar saßen Sie an zweitem Fenstertisch, Blickrichtung Tür"
"Sie ist mit der Vier gefahren, Richtung Hagenau"
"Verlegen Sie auf neunzehn Uhr, in die Schalterhalle des Hauptbahnhofs, Nähe Blumengeschäft" [7:55].
За допомогою аналітичного оформлення даних груп можна синтаксично стисло та у спрощеній формі
передавати інформацію локального характеру.
3. Групи з темпоральним значенням (наприклад, ein paar Tage Urlaub, einige Wochen Gerede, eine
Nacht Ungewißheit, zwei Stunden Zwangspause), головне призначення яких у мовленні полягає в часовому
обмеженні якого-небудь процесу і в підкресленні при цьому його тривалості (наприклад, процесу
розмови, очікування й под.).
Тут можна виділити окремі підгрупи:
а) які конкретизують пору року: Ende Oktober, Anfang September;
б) які є віковою характеристикою людини: Anfang Zwanzig, Mitte Vierzig;
в) які уточнюють слово "Zeit": eine Viertelstunde Zeit, drei Wochen Zeit;
г) які визначають часові межі конкретного процесу, події: ein paar Tage Urlaub, zwei Jahre Gefängnis,
eine Viertelstunde Verspätung;
д) які обмежують щодо часу окремі поняття більш загального характеру: eine Nacht Ungewißheit,
einige Wochen Gerede.
4. Групи зі значенням міри (квантитативні групи): ein Stückchen Land, eine Menge Geld, eine Herde
Affen, ein Stück Jugend, eine Menge Glück, які означають певну частку того, що представлене другим
компонентом.
Як видно з наведених прикладів, у більшості цих субстантивних груп один із компонентів вживається
у переносному значенні, що надає образності всій групі в цілому. Завдяки частковій фразеологізації
окремих субстантивних груп із монофлективом досягається певна експресія, яка є невід’ємною рисою
розмовної мови (наприклад: dieses Stückchen Angeber, dieser geschüttelte Bündel Mensch, eine ganze Portion
Mut). У таких експресивно забарвлених сполученнях відбувається семантичне закріплення окремих
детермінативів за окремими іменниками, що й дозволяє говорити про їхню фразеологізацію.
Аналітичністю оформлення цих груп підкреслюється їх експресія та рематичне виділення другого
компонента групи.
Відзначаючи певну фразеологізацію окремих субстантивних груп, потрібно детальніше розглянути ті
сполучення, які деякі вчені відносять вже до розряду фразеологізованих і оформлення яких можна
вважати аналітичним [8:121]. Їх аналітизм пояснюється афлективним вживанням іменників, незалежно
від прийменника, що їм передує. Найбільш яскраво проявляється аналітизм у застиглих у своєму
афлективному вживанні парах іменників. Серед них найчастіше виділяються звороти:
1) з прийменником "in": in Hülle und Fülle, in Reih und Glied, in Lieb’und Leid, in Nacht und Nebel, in
Samt und Seide, in Lohn und Brot, in Bausch und Bogen usw. Ці групи допускають афлективне вживання в
ролі першого компонента іменників всіх трьох родів;
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2) з прийменником "mit": mit Kind und Kegel, mit Mann und Maus, mit List und Tücke, mit Rat und Tat, mit
Spott und Hohn. У цьому випадку в ролі першого компонента групи частіше виступає іменник чоловічого
або середнього роду;
3) з прийменником "auf": auf Schritt und Tritt, auf Weg und Steg, auf Jahr und Tag (частіше іменники
чоловічого й середнього роду);
4) з прийменником "bei": bei Wasser und Brot, bei Leib und Leben, bei Nacht und Nebel;
5) з прийменниками "für, um, von" як елементами зв’язку між компонентами групи: Wort für Wort, Zug
um Zug, von Mensch zu Mensch, von Kopf bis Fuß.
Потрібно зазначити, що у фразеологізованих зворотах іменники не лише вживаються без маркерів
якогось відмінка, але і втрачають показники слабкої відміни, наприклад: von Mensch zu Mensch, eine Seele
von Mensch.
Відсутність флективного оформлення компонентів сталих зворотів дозволяє говорити про аналітизм
їх побудови. З’явившись колись у живій розмовній мові, вони перейшли в літературну мову, при цьому
різною мірою зберігаючи свою стилістичну маркованість. Використання цих зворотів у мовленні надає
йому образності.
Проаналізований матеріал дозволяє зробити висновки, що при дослідженні конструкцій з
монофлективом у багатьох випадках ми маємо справу з граматичною неоформленістю смислового
зв’язку в певних типах таких сполучень. Існуючі посесивні або атрибутивні відношення між
компонентами субстантивних груп передаються не морфологічним засобом (флексіями), а
розташуванням компонентів у їх словникових формах поруч або за допомогою прийменника і певного
порядку елементів групи. Проведений аналіз відкриває перспективи подальшого вивчення не лише
аналітичних груп, синтаксичних відношень між компонентами вказаних мовних одиниць, їх
специфічного лексичного наповнення, а й аналітичних тенденцій у сучасній німецькій розмовній мові
загалом.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АТРИБУТІВ ОЦІНКИ
У статті розглянуто засоби вираження функціонально-семантичного класу атрибутів оцінки як
одного з основних виразників аксіологічних категорій у сучасній англійській мові
Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом до проблем функціональної семантики,
зокрема до розподілу аксіологічної лексики за функціонально-семантичними класами з урахуванням
синтаксичного і прагматичного аспектів. Мета дослідження полягає у встановленні форм матеріального
вираження функціонально-семантичного класу атрибутів оцінки як одного з основних виразників
аксіологічних категорій у сучасній англійській мові. Відомо, що означення (атрибут у загальному сенсі)
може бути виражене прикметником (a short rest); займенником (your father); числівником (five dollars);
дієприкметником I, II (a sleeping beauty, muttered words); герундієм (shaving soap); іменником (a service
station, our expert’s opinion); надслівними конструкціями (стягненнями субстантивних словосполучень і
речень) (a five-hundred-dollar-a-week contract, a ‘tomorrow we die’ feeling) (J. Galsworthy).
Але засоби вираження атрибутів оцінки обмежені прикметником, дієприкметником, іменником,
надслівними стягненнями. Атрибути оцінки не можуть бути виражені займенником, числівником і
герундієм.
У препозиції до ядерного слова засобами вираження атрибутів оцінки є:
1.Прикметники
а/ прості:
Look at those good millionaires; aren't they gentlemen? (M.Twain). /.../ she said twice to Brody, "Wasn't that
a nice evening!" (P.Benchley). As Mr. Dolphus Raymond was an evil man I accepted his invitations reluctantly
(H.Lee). Gladys Simpkins, his princess, was a cheap Cockney girl /.../ (S.Sheldon).
б/ похідні:
I thought I should burst with amazement! Such a cruel, heartless charge (M.Twain). /.../ the tears were not
yet dry in his beautiful eyes (O.Wilde). "This is perfectly monstrous weather" (O.Wilde). "You are really an
admirable tonic, much better than what Sir Andrew prescribes for me /.../" (O.Wilde).
в/ складні, представлені моделями:
N + N :
"That's what they come to us for - our glorious, rock-bottom neutrality. We're managerial consultants/.../"
(I.Shaw).
N+A :
"I suppose you exempt your own lily-white product from this ruination business" (A.J.Cronin). Ice-cold
passion/ And a bitter breath/ Adorned the bed/ of Youth and Death (L.Hughes).
N + PI :
My adventures as a social poet are mild indeed compared to the body-breaking, soul-searing experiences of
poets in the recent fascist countries (L.Hughes).
A+N :
Wellesley College was a very high-class college (J.D.Salinger). I had met Terry the evening before. He is
a low-key, thoughtful, attractive young man /.../ (A.Hotchner).
A+A :
And she looked up at him with her sad-sweet, poor-white smile (J.Baldwin).
A+P I:
I saw a slim good-looking man of about thirty-five or forty (H.Robbins). Maya found the four of them sitting
at a table beneath a sweet-smelling pine (J.Michael).
A + P II :
He had a regular, clean-cut profile, and his features were delicate, sensitive, strong (S.Sheldon).
A + N + -ed :
He'd rather have a good-hearted young woman than a perfect grammarian /"../ (A.J.Cronin). "We're in the
middle of the twentieth century. You can't be thin-skinned nowadays /.../" (A.J. Cronin).
N + N + -ed:
The lazy, laughing South / With blood on its mouth. / The sunny-faced South, / Beast-strong, / Idiot -brained
(L.Hughes).
P II + N + -ed :
Hold fast to dreams / For if dreams die / Life is a broken-winged bird / that cannot fly (L.Hughes).
Adv. + A :
"/.../ Sadie was really quite a sweet girl. "/.../You realize of course that it's just coming out, about you and
© Соловйова Л.Ф., 2004
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this quite-sweet little girl /.../" (J.O'Hara).
not + Adv. + A :
My pumpkin had one round eye and one triangular eye and a not -very-bright witchy smile (R.Brautigan).
He wore a yellow linen jacket and a black bow-tie over a not-too-clean shirt (V. Canning).
Adv. + P II :
Those finely-shaped fingers could never have clutched a knife for sin (O.Wilde). /.../ his bulk and powerful
shoulders were slimmed by an impeccably-cut suit (J. Michael).
Num. + N :
The rain kept people off the streets, not that there were ever many people wandering around at one o'clock in
the morning in this one-horse town (J.H. Chase).
Pron. + А :
"You've married a no-good fortune-hunter /.../" (S.Sheldon).
При описі структури англійських складних прикметників варто особливо зупинитися на моделі N + like.
Статус морфеми -like дотепер визначається лінгвістами неоднозначно. Питання полягає в тому, чи
представляє вона собою суфікс похідного слова або ж слово-компонент складного слова.
Деякі лінгвісти прийшли до висновку, що окремі морфеми, у тому числі -like, можуть мати змішаний
статус, тобто мати якості дериваційних суфіксів і кореневих морфем. М. Марчанд називає такі морфеми
напівсуфіксами [ 1: 290; 2 : 96].
Відповідно до іншої точки зору, морфема -like являє собою звичайний суфікс [ 3 : 121 ]. Це знаходить
безпосереднє відображення в сучасній лексикографії: " -like suff утворює від основ іменників
прикметники зі значенням подібний, що нагадує; має характерні риси /того, що позначено основою/:
childlike /простий, безневинний, щирий/ як дитина; gentlemanlike властивий джентльменові; що
поводиться по-джентельменські; ghostlike подібний до духу, примари; warlike войовничий, військовий;
womanlike жінкоподібний, жіночний; maidenlike дівочий, дівоцький" [ 4 : 801].
Нарешті, існує ще одна точка зору, що -like чітко відрізняється від суфіксів, будучи типовою
кореневою морфемою, тобто словом-компонентом у складі складного слова:
"... необхідно ще раз підкреслити, що вільна коренева морфема, яка трапляється в зв'язаній позиції в
складі основи як один з її морфів, розглядається нами як компонент складного слова /.../. Такими
одиницями є, зокрема, "напівсуфікси" Г. Марчанда -worthy, -monger і -like, повнозначні морфеми з
вільною дистрибуцією в основі, що принципово відрізняє їх від справжніх суфіксів" [ 5:25].
Слід зазначити, що трактування -like як повнозначної морфеми (компонента складного слова)
дотепер зберігається в ряді лексикографічних робіт. Див., наприклад, наступну дефініцію:
like adj. identical, equal, or nearly equal in any respect; similar, resembling; suiting, befitting ( often in
compound adjs as ladylike) [ 6 : 762].
Отже, розрізняються три точки зору на статус компонента -like :
а/ вільна коренева морфема, повнозначна частина складного слова; б/ напівсуфікс; в/ звичайний
дериваційний суфікс.
Існує думка про те, що ці дефініції не виключають, а взаємно доповнюють одна одну, тому що
морфема -like носить чітко виражений поліфункціональний характер.
В.П.Сасіна пропонує розрізняти чотири функції морфеми
1/ формант-оформлювач фрази (словосполучення); 2/ напівсуфікс; 3/ дериваційний суфікс;
4/ напівсуфікс-корелят сполучника [ 7 : 67-68].
У функції напівсуфікса -like виступає як корелят прийменника like. Приєднуючись до похідної
основи, -like утворює незліченну безліч оказіональних слів для потреб конкретної ситуації. Близькість
цього напівсуфікса до прийменника like підтверджується методом трансформації:
A trigger-like arrangement ---> the arrangement is (or acts) like a trigger; spirelike poplars ---> the poplars
are like spires; hay-like hair ---> one's hair is like hay.
При виконанні ролі дериваційного суфікса -like майже цілком утрачає семантичний зв'язок із
прийменником like. Прикметники з таким суфіксом, коли вони виступають у ролі атрибута,
характеризують іменники-ядра словосполучень опосередковано, порівнюючи їх не з предметами похідної
основи, а з якостями або ознаками цих предметів. Трансформації наведеного вище типу в цьому випадку
неможливі:
A bull-like gesture --/--> * the gesture is like a bull; fish-like eyes --/-->
*one's eyes are like fish; monkey-like roguishness --/--> *one's roguishness is like a monkey.
Безумовно, не всі прикметники моделі N + -like належать до аксіологічної лексики. Проте багато хто з
них завдяки інгерентній або потенційній семі оціночності в компоненті-іменнику являють собою
атрибути оцінки, у яких морфема -like може виступати як у функції напівсуфікса /а/, так і у функції
дериваційного суфікса /б/:
а) James /.../ had allowed his heavy, sausage-like body to rest flat on the pavement /.../(A.Christie).
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б) /.../ all was deathlike silence, save the beating of one's own heart (J.K.Jerome). Blondes, brunettes, large
cow-like eyes with a peasant dullness in them (R.Chandler).
З огляду на поліфункціональний характер морфеми -like і наявність у ній категоріальних ознак, що не
завжди дозволяють розглядати її як дериваційний суфікс, вважаємо правомірним позначити її терміном
суфіксоїд. Модель N + -like варто зарахувати до моделей складних слів (порівн. складні іменники із
суфіксоїдами типу -man, -tree і т.п.).
2. Дієприкметник I і II / у функції препозитивного атрибута підлягають ад’єктивізації [ 8 : 131-132]:
/There were/ two actors in the scene, the man in his thirties and a young blonde girl with a stunning figure
(S.Sheldon). Lane noticed a faded but distracting enough lipstick streak on the lapel of Serenton's camel's-hair
coat (J.D.Salinger).
He atones for being occasionally somewhat over-dressed, by being always absolutely over-educated
(0.Wilde). "If only we could get rid of our cursed apathy /.../" (A.J.Cronin).
3. Іменники /у загальному і присвійному відмінках/:
Walter Gassner still had the clear-cut, boyish, movie-star handsomeness(S.Sheldon). She had a model's legs,
slim and curvy, and nicely, moderately tanned (D.Campbell).
4. Надслівні одиниці зі структурою словосполучення /а/ або речення /б/ різних видів, що
представляють собою словостягнення [ 9 : 35-36, 40]:
a) Her hair /.../ smelled just the way it always had, a good, clean, well-washed, little-girl-ready-for-a-party
smell (R.P.Warren). Her Highness arrived in style /.../ with Wog Notable in native dress, fashion-plate-fromParis wife, and junior edition of same (A.Christie).
b) "/.../ If you two ever get around to the small-talk department, don't come up with that "I-loved-you-whenI-was-a-little-girl" routine. She might stab you..." (J.Susann).
Перспективним напрямком подальших досліджень ми вважаємо визначення засобів вираження
функціонально-семантичних класів предикативів і релятивів оцінки.
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В статье рассматриваются средства выражения фунционально-семантического класса атрибутов
оценки как одного из основных выразителей аксиологических категорий в современном английском
языке.
Solovyova L.F. Means of Expression of Attributes of Evaluation.
The article focuses on the means of expression of the functional-semantic class of attributes of evaluation as one
of the main classes that express positive and negative axiological categories in Modern English.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГОЛОВНОЇ ДУМКИ – ПОШУКУ МОРАЛЬНОГО
ІДЕАЛУ – В РОМАНІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ АЙРІС МЕРДОК "ХОРОШИЙ УЧЕНЬ"
Предметом статті є спроба аналізу стилістичних фігур та виразних засобів, до яких вдавалася
англійська письменниця Айріс Мердок при зображенні головної думки – пошуку морального ідеалу в
романі філософської тенденції "Хороший учень". Визначена основна тенденція стилю письма Айріс
Мердок – вживання символів, ефект несподіванки. Актуальність роботи полягає у спробі вперше
інтерпретувати роман філософської тенденції "Добрий Учень" Айріс Мердок. Перспективністю даної
роботи є її подальше розширення та включення до дипломної роботи. Ключові поняття: стилістичні
порівняння, алюзії, замовчування, внутрішній монолог.
Засновниця роману філософської тенденції в літературі Англії XX століття Айріс Мердок розглядала
моральні, етичні проблеми сучасної людини, її помилкового, ілюзорного сприйняття реальності та
духовного пошуку [1:239]. Філософ за освітою, Айріс Мердок основним вважала поняття добра [2:441].
Внутрішня дія роману "Хороший учень" розгортається саме навколо цього філософського поняття.
Головний герой Едвард Белтрам ненавмисне стає причиною смерті свого друга Марка Уілздена.
Караючись муками сумління, Едвард шукає шляхи спокутувати свою провину та знайти прощення,
підсвідомо прагнучи до морального ідеалу.
Ми виділили такі стилістичні засоби зображення ідеї духовного пошуку, до яких вдавалася Айріс
Мердок в романі ″Хороший учень″ :
1)
стилістичні фігури та виразні засоби:
а) стилістичні порівняння – дають яскраву характеристику внутрішньому стану героя :
"… and his guilt was a huge pain which blotted out ideas, and he lived in it like a fish at the bottom of a dark
lake…" [3: 300];
б) внутрішній монолог – демонструє душевні переживання героя :
"… And suddenly he thought, there are people out there in a totally other world, people laughing and joking
and kissing each other, men and pretty girls opening bottles of champagne…"
"… And I am dead too. Except of course that I’m not and am alive and suffering… I shall never be happy
again because everything in the world will remind of Mark. And I shall always be wishing that I could undo the
past, when so little needs doing to it in order to give me a happy life…" [3: 516, 549];
в) замовчування – пропонує читачеві домислити думку героя:
"… ‘You see,’ said Stuart, ‘things must be got right at the start-‘
‘You mean computers?’
‘No, I mean thinking and morality-‘
‘You sound like a Jesuit, indoctrinate them when young-‘
‘… You can teach language and literature and how to use words so as to think. And you can teach
moral values… and give them an idea of what goodness is, and how to love it-‘ …" [3: 558];
г) алюзії ( біблійні, літературні) – підсилюють образне сприйняття читача та свідчать про високий
рівень освіченості та культури головного героя:
"… Like Cain I have killed my brother whom I loved…"[3:12];
д) графічні засоби - виділення слова або словосполучення з метою спрямування уваги читача до
ключових понять:
"... Edward suddenly remembered Mark Wilsden. How had he managed completely to forget his friend?..."
"… The urgent thing, the real thing, which was now his duty, was to find Brownie, to be with Brownie, to
immerse himself in her presence as in a healing spring…"[3: 6, 507];
ж) поєднання в одній смисловій єдності різних стилістичних фігур та виразних засобів конвергенція:
"… Stuart said let the fire burn. It has burned and burned and me with it, burning alive and screaming. Chin
up, put it behind you, there’s nothing deep, God isn’t watching you, personal responsibility is a fiction…you’re
simply ill… you will recover, think of it as a spiritual journey… there is life after death… remorse must kill the
self not teach it new lies, hope only for the truth, the soul must die to live. All right, all right, all right. But the
awful fact was that he had not moved an inch… all journeying had been an illusion, he was back at the
beginning, back with Mark, back in hell. I’m branded, he thought, I’m walled up, I’m crawling with
cockroaches, I stink of misery and evil, I haven’t any being left, it’s all been scraped away. I’m a raw rotting
wound…It was all magic, all those ideas people had…the spiritual journeys…It was all hallucination, everything
that seemed good and ordinary and real. That wasn’t for me…"[3:549].
© Фаринюк О.В., 2004
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У наведеній цитаті Айріс Мердок вдало поєднала непряму мову із стилістичним прийомом
внутрішнього монологу, епітети ( ″a spiritual journey ″, ″a raw rotting wound″), метафори (″... let the fire
burn. It has burned and burned and me with it, burning alive and screaming.″, ″I’m crawling with cockroaches″,
etc.), повтор (″All right, all right, all right.″, ″back at the beginning, back with Mark, back in hell″) та графічні
засоби у єдине смислове ціле з метою зображення пригніченого стану героя.
2) ефект несподіванки багаторазово проявляє себе в сюжетному розвитку роману "Хороший
учень". Наприклад, коли головний герой навмання відвідує спіритичний сеанс, де "голос" наказує йому
знайти батька. І Едвард таки знаходить батька, який постає перед ним напівбожевільним в’язнем, але
цілком випадково, в одній із закритих кімнат замку Сігард. Або ж коли головний герой раптово
закохується в сестру Марка, в смерті якого Едвард частково винен. Таким способом Айріс Мердок
втілює ідею духовного пошуку героя;
3) символи містять у собі контекстуальну імплікацію, яка дозволяє яскравіше збагнути психічний
стан героя, його прагнення. Наприклад, образ мертвого метелика, який явився Едварду уві сні,
символізує духовну спустошеність головного героя. А образ яхти із веселою та безтурботною ватагою
відпочиваючих символізує щастя, недосяжне для Едварда.
Підсумовуючи, необхідно сказати про художню майстерність Айріс Мердок творчо вплітати
різноманітні стилістичні засоби зображення (яскраві стилістичні фігури та виразні засоби, ефект
несподіванки, символи) в захоплюючий сюжет роману з метою висвітлення проблеми пошуку добра,
істинних моральних цінностей.
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Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.
Фаринюк О.В. Стилистические средства выражения главной мысли – поиска морального идеала – в
романе английской писательницы Айрис Мердок "Хороший ученик".
Предметом статьи является попытка анализа стилистических фигур и выразительных средств,
которые применяла английская писательница Айрис Мердок для изображения главной идеи – поиска
нравственного идеала в романе философской тенденции " Хороший ученик". Определяется ведущая
тенденция манеры письма Айрис Мэрдок: использование символов, эффект неожиданности.
Актуальность работы состоит в попытке впервые интерпретировать роман философской тенденции
"Хороший ученик" Айрис Мэрдок. Перспектива представленной работы состоит в ее дальнейшей
разработке и включении в дипломную работу. Основные понятия: стилистическое сравнение, аллюзия,
умолчание, внутренний монолог.
Farynyuk O.V. Stylistic Means of the Main Idea Presentation: the Search of the Moral Ideal in the Novel of
the English Writer Iris Murdoch "The Good Apprentice".
The subject of the article is an attempt to analyze stylistic devices and expressive means that were applied by an
English writer Iris Murdoch to delineate the main idea – the search for a moral ideal in the novel of the
philosophic tendency " The Good Apprentice". The main tendency of Iris Murdoch’s manner of writing is
defined: the usage of symbols, unexpected turns. The topicality of the work lies in an attempt to interpret for the
first time the novel of the philosophic tendency "The Good Apprentice" by Iris Murdoch. The perspective of the
given work is in its enlargement and further contribution to the diploma paper. The key concepts are simile,
allusion, Break-in-the-Narrative, Represented Speech.
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РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
Стаття присвячена проблемі перекладу рекламних текстів з позицій сучасного маркетингу, основним
характеристикам рекламних текстів та стратегіям їх перекладу. Ключові поняття: рекламний текст,
апелятивна функція, текст-оригінал, текст-переклад, функціонально-прагматична адекватність,
стратегії перекладу.
"Реклама – це мистецтво цілити в голову
та влучити в гаманець"
(Венс Пекард, американський журналіст і критик)
Останнім часом рекламу називають "п’ятою силою". Вона є двигуном ринкової економіки, проте
водночас вона – "соціальний механізм" [1: 129], який змінює стосунки між людьми в суспільстві, їхній
менталітет, а також створює новий вид відносин. Реклама має свої закони створення, механізми впливу,
способи мовної організації, інтерпретації та перекладу, що орієнтований на іншомовних споживачів
рекламної продукції. Індустрія реклами розрізняє рекламні продукти (також послуги), які можна
продавати, використовуючи когнітивні аргументи або афектні стратегії переконання [2: 239]. До першої
групи належать автомобілі, музичні центри, страхові поліси, характеристики яких є різними і вимагають
довших текстів, що інформують про переваги товарів з метою їх продажу. Друга група містить,
наприклад, парфуми, цигарки, алкогольні напої, які не продаються лише завдяки інформації про них. У
цій продукції ставка робиться на ті компоненти, що викликають емоційно-забарвлені реакції, які є
вирішальними при купівлі. Рекламний текст завжди впливає на людей, незалежно від того, до якого
соціального прошарку вони належать, тобто основна функція рекламного тексту завжди є
комунікативною, апелятивною, переконуючою.
Через глобалізацію ринків та зростання ролі міжнародного туризму переклад рекламних текстів
набуває великого значення. Оскільки рекламні кампанії потребують великих коштів, підприємці
намагаються використати одну й ту саму стратегічну концепцію як матеріал на кількох ринках [2: 238].
Туристична галузь також вимагає багатомовного рекламного матеріалу у формі проспектів, брошур
тощо. Хоча рекламні тексти виконують, перш за все, апелятивну функцію, вони не становлять собою
гомогенного типу текстів, тому що для вдалої передачі рекламного повідомлення індустрія реклами
використовує всі текстові та мовні засоби, такі, як риторика, інтертекстуальність, просодія, метафора,
каламбур тощо. У рекламі часто використовується ефект мовної гри. Передусім це стосується взаємодії
між денотацією та конотаціями. Тому перекладач за допомогою своїх знань повинен з’ясувати, чи можна
передати конотативні зв’язки тексту-оригіналу на мову-переклад. Якщо це неможливо, то завдання
перекладача полягає в тому, щоб знайти для нових груп адресантів мовні засоби, які б найточніше
відповідали планам реклами. Під час перекладу рекламних текстів важливо враховувати кілька чинників:
наприклад, культурний рівень певної групи людей, вік, національність, стать, соціальне походження,
освіту тощо; встановити, чи можуть бути передані конотативні зв’язки тексту-оригіналу на відповідний
культурний рівень мови-перекладу. Особливо важливо перекласти використані в тексті-оригіналі
риторичні та мовностилістичні засоби й при цьому зберегти зміст тексту-оригіналу. Отже, переклад
рекламних текстів вимагає творчих здібностей до продукування тексту, які виходять за рамки розуміння
звичайної ролі перекладача.
При перекладі рекламних текстів йдеться, перш за все, про те, щоб підкреслити апелятивну функцію
тексту в мові-перекладі. На першому плані постає рекламне повідомлення. Але воно не завжди доходить
до реципієнта незмінним. Переклад може також змінити смисл оригіналу рекламного повідомлення,
якщо інформація вихідного тексту не зовсім точно передана на мову-переклад. Безперечно, дуже
важливо повністю і точно передати зміст тексту-оригіналу на іншу мову, його стилістичні та
експресивно-емоційні особливості, що перекладачеві вдається не завжди. Якщо критерій точності
перекладу відповідає ідентифікації інформації в різних мовах, то цей переклад можна назвати
"неушкодженим", тобто таким, що передає інформацію однаковими мовними засобами. На відміну від
переказу, переклад повинен передавати не лише те, що містить оригінал, а те, як написаний оригінал [3:
7]. На цій основі в рекламному дискурсі розрізняють прагматичний і семантичний компоненти, які
перебувають в ієрархічних відносинах: основну роль у рекламі відіграє прагматичний компонент, який
обумовлений логічною та емоційною аргументацією, а семантичний компонент є додатковим.
Прагматичний компонент змісту визначає не лише тему повідомлення, а й комунікативну функцію
кожного елемента семантичної структури [4: 132]. Це твердження є визначальним для перекладу
рекламних текстів, оскільки воно вказує на можливість змін семантичного компонента за умови, що ці
© Фірсова Ю.А., 2004
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зміни не спричиняють змін прагматичного компонента рекламного дискурсу, тобто передбачувану в
тексті логічну та емоційну аргументацію, яка при перекладі має залишатися незмінною.
Двомовну комунікацію можна вважати успішною, якщо перекладений текст так само впливає на
іноземного реципієнта, як і оригінал [4: 144]. Ієрархічний зв’язок між прагматичним і семантичним
компонентами в перекладі рекламних текстів полягає в тому, що прагматичний компонент контролює
комунікативну функцію всіх елементів семантичного компонента та можливість його змін. З
прагматичної точки зору переклад означає встановлення зв’язків між співрозмовниками в мові-оригіналі
та мові-перекладі. Іншими словами, переклад рекламних текстів ґрунтується на функціональнопрагматичній адекватності [5: 34], яка вимагає, перш за все, не повного й точного відтворення змісту та
стилістичних особливостей тексту-оригіналу, а передачі основної комунікативної функції оригіналу.
Перш ніж здійснювати переклад рекламних текстів, слід з’ясувати, чи варто його взагалі перекладати.
Для цього необхідно відповісти на два запитання: 1) чи виконує продукт подібну функцію на новому
ринку? і 2) чи викличе обраний у рекламному тексті імідж позитивні конотації у споживача рекламної
продукції? Якщо на ці запитання Ви отримаєте позитивні відповіді, то для перекладу можна застосувати
одну з таких стратегій [2: 240]:
1. Відсутність перекладу: якщо йдеться про рекламу продуктів, які виконують виключно
апелятивну функцію, наприклад, парфуми, алкогольні напої або прикраси, то зазвичай такі
рекламні тексти залишають без перекладу, тому що мета рекламного повідомлення
досягається, насамперед, за рахунок фотоефектів.
2. Запозичення рекламного тексту: тут використовуються позитивні асоціації країнивиробника та її культури, тому логотипи, слогани та заголовки залишають без перекладу,
хоча повідомлення в мові-перекладі може доповнюватися додатковим текстом.
3. Прямий переклад: ця стратегія використовується рідше, тому що вона менш за все
враховує особливості культури мови-перекладу. Її застосовують, коли необхідно передати
велику кількість інформації, наприклад, у рекламі технічної продукції.
4. Адаптація: фотоматеріал зберігається, але текст адаптують відповідно до особливостей
культури мови-перекладу. Найчастіше ця стратегія використовується в туристичній рекламі.
5. Ревізія: фотоматеріал зберігається, проте формулюється зовсім новий текст. Ця стратегія є
ризикованою, оскільки фотоматеріал і текст мають відтворювати єдиний рекламний
концепт.
Таким чином, основна мета реклами – впливати на свідомість споживача, привернути його увагу та
переконати його придбати певний товар. Тому переклад рекламного тексту повинен ураховувати
стратегічні рішення вихідної концепції та її потенційний результат на запланованому ринку. При
перекладі рекламних текстів перш за все має зберігатися прагматична функція тексту-оригіналу.
Переклад може бути успішним за умови, якщо він здійснює на реципієнта такий самий уплив, як і
оригінал. Усі мовностилістичні засоби тексту оригіналу, які роблять рекламу ефективною, повинні бути
передані в мові перекладу. Проте прагматика тексту-перекладу повинна обов’язково збігатися з
прагматикою тексту-оригіналу.
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Статья посвящена проблеме перевода рекламных текстов с позиций современного маркетинга,
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The article focuses on the problem of advertising text translation, main features of advertisements and strategies
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pragmatic adequacy, translation strategies.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ КОНФРОНТАЦИОННЫХ НЕВЕРБАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ
У статті визначено поняття конфронтаційних невербальних компонентів комунікації, розглянуто типи
мовних засобів номінації невербальних компонентів комунікації у конфліктному дискурсі.
П р о б л е м а анализа невербальных компонентов коммуникации (НВК), как неотъемлемого
аспекта общения, представляет несомненный интерес для лингвистики в плане исследования языковых
средств номинации НВК.
А к т у а л ь н о с т ь нашего исследования обусловлена антропоцентричным подходом к его
о б ъ е к т у – языковым средствам номинации НВК, участвующих в реализации "угрозы лицу" [1, 2] в
конфликтном дискурсе; данный подход с нашей точки зрения, позволяет дать наиболее полное и
системное описание объекта исследования.
Необходимо отметить, что возрастающий интерес к НВК находит свое отражение в ряде работ,
фокусирующих внимание на данном объекте с позиций теории коммуникации, психолингвистики,
социолингвистики, антропокультурологии, невербальной семиотики и др. [3, 4, 5 и др.].
В то же время, насколько нам известно, отсутствует системное описание лингвистических средств
репрезентации НВК, за исключением отдельных работ, посвященных частным аспектам данной
проблемы (см. например, [6]).
С другой стороны, развитие проблем конфликтного дискурса [7, 8 и т.д.] требует обращения и к
анализу НВК в плане их участия в формировании стратегии конфронтации [9].
Основой такого анализа служит изучение языковых средств номинации (ЯСН) НВК в конфликтном
дискурсе, поскольку исследование их лингво-ментальной природы, по нашему мнению, способствует
пониманию стратегической природы НВК, раскрывает их конфронтационный характер.
Ц е л ь ю данной статьи в связи с этим является систематизация ЯСН НВК в конфликтном дискурсе
с предварительным уточнением инвентаря и стратегической релевантности НВК, путем решения
следующих задач:
- определение понятия НВК, принятого в работе;
- определение понятия конфронтационных НВК (КНВК);
- систематизация КНВК по коммуникативно-когнитивным основаниям;
- систематизация ЯСН КНВК по семантико-когнитивным основаниям.
Обращение к анализу НВК предполагает, прежде всего, уточнение их инвентаря; определение того,
какие компоненты неречевого поведения человека в настоящем исследовании трактуются как НВК.
При описании невербального коммуникативного поведения мы имеем дело с многочисленными
невербальными сигналами. НВК – все значимые в смысловом отношении невербальные проявления,
участвующие в процессе человеческого общения, материальные, чувственно воспринимаемые действия
общающихся, включая действия с предметами, несущие для собеседников фиксированный,
закрепленный данной культурой смысл [10]. Среди невербальных сигналов, по мнению И.А. Стернина,
целесообразно различать симптомы, символы и знаки (собственно невербальные сигналы).
Принимая точку зрения автора о том, что символы не участвуют в коммуникации непосредственно, к
НВК относим знаки и симптомы.
Симптомы – невербальные явления (движения, действия), проявляющиеся в деятельности человека
бессознательно и отражающие психическое и физическое состояние участников общения. Симптомы
культурно обусловлены, преимущественно представляют собой мимические движения и их сочетания
(симптом страха, радости, удовольствия, задумчивости и т.д.).
Знаки и собственно невербальные сигналы – автоматизировано или сознательно продуцируемые
невербальные действия, имеющие в данной культуре определенный знаковый смысл, стандартное
значение, с целью передачи этого значения собеседнику [10: 98].
Симптомы и знаки образуют три основные группы средств [11: 15] – просодические, проксемические
и кинетические средства.
Взаимодействие вербальных средств и НВК является уже достаточно изученным (см., например,
[12]), однако предстоит определить специфику их взаимодействия в конфликтном дискурсе, с целью
выяснения того, какие НВК являются конфронтационными.

© Фролова І.Є., Маматова О.В., 2004
252

І.Є. Фролова, О.В. Маматова. Языковые средства номинации конфронтационных невербальных компонентов
коммуникации: определение и типология

При конфликте в речевом взаимодействии имеет место угроза социальному лицу партнера по
коммуникации, которая может быть реализована только вербальными средствами, только НВК, а также
их комбинацией.
Поскольку как вербальные, так и невербальные компоненты в ситуации конфликта являются
средством достижения определенной цели, что предполагает (1) наличие как минимум двух индивидов,
(2) совершения действия (действий), конфликтную ситуацию общения возможно представить в виде
акционального фрейма, где слоты ИНСТРУМЕНТ 1 (вербальные средства – verbal means (VM)) и
ИНСТРУМЕНТ 2 (НВК – non-verbal means (NVM)) развернуты в предметные фреймы [13].
НЕЧТО
Цель "угроза лицу"
для
НЕКТО 1------------Действует-------------НЕКТО 2
Агенс
на Пациенс
при помощи
СТОЛЬКО
ИНСТРУМЕНТ 1
Сообщение
(вербальные средства)
ТАКОЙ
СТОЛЬКО
ИНСТРУМЕНТ 2
НВК
результат

ТАКОЙ

Конфликтное речевое взаимодействие
Рис.1 Фреймовая модель конфликтной ситуации
Слот ТАКОЙ (КАЧЕСТВО) в предметноцентричных фреймах 1,2 имеет значение
конфронтационный, т.е. содержащий "угрозу лицу". Слот СТОЛЬКО (КОЛИЧЕСТВО) относительно
значения конфронтационности в данных фреймах может принимать значение А и В. Присвоив А
значение 0 (А=0), а В – иные цело-численные значения (В=1; В=2 и т.д.), видим, что РЕЗУЛЬТАТ –
конфликт в коммуникации (conflict communication – СС) достигается в следующих конфигурациях:
1 – СТОЛЬКО В, ТАКОЙ; 2 – СТОЛЬКО В, ТАКОЙ
1 – СТОЛЬКО А, ТАКОЙ; 2 – СТОЛЬКО В, ТАКОЙ
1 – СТОЛЬКО В, ТАКОЙ; 2 – СТОЛЬКО А, ТАКОЙ
Иначе данные конфигурации можно представить в виде формулы, использовав введенные символы
VM, NVM, СС и приписав им следующие цело–численные значения:
VM = 0
при отсутствии "угрозы лицу"
NVM = 0
1.1.

CC = 0

VM > 0
при наличии "угрозы лицу"
NVM > 0
CC > 0
Тогда функциональная связь между ними следующая:
VM + NVM = CC
CC > 0 если VM и/или NVM > 0
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Таким образом, как видим, взаимодействие вербальных и невербальных средств при реализации
"угрозы лицу" объективизирующей ситуацию конфликта, имеет нелинейный характер: конфликт в
коммуникации имеет место при конфронтационном характере либо вербальных, либо невербальных
средств, либо и тех и других.
Приведем примеры:
VM > 0, NVM > 0
1. A light appeared suddenly above the fanlight, and the door was opened cautiously a little way.
"What the devil do you want?" a man’s voice demanded harshly.
[14: 34]
VM=0, NVM > 0
2. "My dear, sir….." The door opened and the man stepped forward to pacify Poirot with an uneasy glance
round.
[14: 34]
3. "How nice", Taylor said sarcastically, thinking to himself that he liked Tom Armour’s tactics better. [15:
236]
VM > 0, NVM = 0
4. "What the hell do you want?", he said quietly and wearily, tired of arguing with him. [16: 25]
Очевидно, что с учетом цели нашего исследования, нас интересуют позиции, где NVM > 0 (2 –
СТОЛЬКО В, ТАКОЙ), т.е., те, где НВК имеют конфронтационной характер. (Примеры 1, 2, 3).
Отметив ранее знаковую природу НВК, полагаем, что их значение (в данном случае,
конфронтационность), подобно значению языковых знаков определяется путем выяснения взаимосвязи
знак – ментальная (когнитивная) структура.
Исследование ЯСН КНВК, следовательно, предполагает анализ того, как коммуникативная
значимость (конфронтационность) НВК репрезентирована в языковых знаках. В связи с этим
представляется необходимым выяснить: (1) способы представления в сознании индивида
коммуникативной значимости КНВК, (2) способы вербализации данных представлений.
Первым этапом исследования, таким образом, явилась систематизация КВНК по коммуникативнокогнитивным основаниям, в результате которой мы выделили следующие типы:
·
cтереотипные КНВК
·
ситуативные КНВК
Стереотипные КНВК интерпретируются как таковые путем реализации взаимосвязи невербальный
знак – стереотип сознания [10], вследствие чего обладают относительной устойчивостью, например:
5. "Oh, for chrissake, you snivelling bitch, cut it out…so what.. so you borrowed her dress. And listen," he
waved a finger menacingly at John Taylor, "don’t you buy any of that holy Madonna crap for her". [15: 101]
Ситуативные КНВК включают НВК, конфронтационный характер которых обусловлен ситуативно и
определяется реализацией взаимосвязи невербальный знак – ментальная репрезентация ситуации
общения, вследствие чего их набор изменчив и неустойчив:
6. "Perhaps we would all have been better off dead." There were tears in her eyes now too, as Teddy drew
even closer to his mother. [15: 76]
7. The curtains parted and the Italian stepped out. To my horror I observed that he started getting closer. [14:
35]
Как видим, сокращение дистанции в примере 6 не имеет конфронтационного значения, в отличие от
примера 7.
Следующим этапом исследования явилась систематизация ЯСН КНВК по способу вербализации
представлений о КНВК. Анализ фактического материала под этим углом зрения позволил выделить
следующие типы:
· семантически-маркированные ЯСН КНВК
· семантически-немаркированные ЯСН КНВК
Семантически-маркированные ЯСН КНВК представляют собой языковые средства вербализации
оценочного концепта "evil"/зло [17: 5] либо средства вербализации "негативных" концептов [там же], то
есть концептов, интерпретационная зона которых [10], характеризуется стабильным признаком
негативности. К таким ЯСН КНВК относятся angry voice, cried in rage, cried sarcastically, и др.,
составляющие часть оценочного тезауруса современного английского языка [17]. Например:
8. "Then, if that is so, why should they first try to shoot him?" Poirot made a gesture of anger. "Ah, that is
just what I do not understand! It is inexplicable stupid!". [14: 91]
Семантически-немаркированные ЯСН КНВК представлены языковыми единицами, не относящимися
к оценочному тезаурусу и, соответственно, не являющимися средствами вербализации общеоценочного
или "негативных" концептов. К ним относятся такие как, например: jumped to his feet, through clenched
teeth, etc.
9. "Thank you very much indeed," he said, through clenched teeth. [18: 26]
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По нашим наблюдениям, семантически-маркированные и семантически-немаркированные ЯСН
КНВК используются для описания как стереотипных, так и ситуативных КНВК; однако стереотипные
КНВК преимущественно описываются семантически-маркированными ЯСН КНВК.
Проведенное исследование, таким образом, позволяет прийти к выводу, что КНВК как
коммуникативно-значимые элементы общения и ЯСН КВНК как средства вербализации данных
элементов представляют собой открытые неравновесные системы, самоорганизующиеся по принципу
нечетких множеств, что проявляется в (1) корреляции КНВК и ЯСН КНВК с различными и
разноуровневыми
структурами
сознания,
(2)
стабильности\нестабильности,
однозначности/неоднозначности таких корреляций, (3) нелинейности динамики номинации КНВК.
П е р с п е к т и в о й исследования является углублённый анализ выделенных типов ЯСН КНВК.
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Фролова И.Е., Маматова О.В. Языковые средства номинации конфронтационных невербальных
компонентов коммуникации: определение и типология.
В статье определено понятие конфронтационных невербальных компонентов коммуникации,
рассмотрены типы языковых средств номинации невербальных компонентов коммуникации в
конфликтном дискурсе.
Frolova I.Ye., Mamatova O.V. Language Means of Nominating Face-Threatening Non-Verbal Components
of Communication: Definition and Classification.
The paper defines the notion of face-threatening non-verbal components of communication, and examines the
types of language means of nominating non-verbal components of communication in argumentative discourse.
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УДК 811, 37
С.А. Хименко,
аспірант
(Київський національний лінгвістичний університет)
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ АКТАНТА-МАТЕРІ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЯДРА КОНЦЕПТА "МАТЕРИНСТВО"
(на матеріалі сучасної англійської мови)
Стаття присвячена аналізу специфіки кореляції концептуальних структур та мовних засобів реалізації
концептуального поля актанта-матері.
Встановлення характеру концептуальних структур, які проявляються в семантиці одиниць мови і
мовлення є одним із завдань когнітивної лінгвістики. Для дослідження семантики в межах когнітивної
парадигми використовується метод концептуального аналізу, який являє собою пошук тих загальних
концептів, які підведені під один знак, і представляють буття знака як маркера відомої когнітивної
структури [1:85]. Оскільки найважливіші концепти мають мовне вираження, вважається, що найкращий
доступ до опису концептів і визначення їх природи забезпечує саме мова [2: 16]. Концепт уміщує
різноманітні знання, частина з яких виходить на поверхню у вигляді мовного знаку. Аналіз значень
мовних одиниць, що репрезентують концепт, їх словникові тлумачення, мовленнєві контексти і є
аналізом власне концепта. Об’єктом такого аналізу є смисли, що передаються окремими словами,
словосполученнями, типовими пропозиціями та їх реалізаціями у вигляді конкретних висловлювань, а
також окремими текстами. Сфера чуттєвого, досвіду, зорових, слухових, смакових та інших відчуттів і
уявлень, інтуїтивного, що лежить за межами мови, архетипи колективного несвідомого також можуть
відображатися в мотивуючій базі найменування. Омовлена і неомовлена інформація представлена у
концепті в нерозривній єдності; межі між вербальною та невербальною частиною концепта нечіткі,
дифузні. Омовлений компонент концепта може моделюватися у вигляді фрейма пропозиційноасоціативного типу, фрагменти якого знаходять відображення в ономасіологічній структурі знака [3: 76].
Зіставлення всіх доступних мовних засобів репрезентації концепта в системі мови та в мовленні дозволяє
виявити основний його зміст, структуру, а також принципи організації мовного матеріалу. Зміст
структури концепта залежить від умов його формування та функціонування у кожної особистості, тому
перелік концептуальних ознак (власне зміст концепта) є складним та надзвичайно актуальним завданням,
розв’язанням якого займаються чимало вітчизняних та зарубіжних учених (Дж. Лакофф, Р. Джекендофф,
О.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, М.М. Болдирєв, З.Д. Попова, Й.А. Стернін, С.А. Жаботинська та ін.).
Концепт може отримати польовий опис у термінах ядра і периферії: до ядра будуть відноситися шари з
найбільшою чуттєво-наочною конкретністю, первинні, найбільш яскраві образи; більш абстрактні
семантичні шари складають периферію концепту, на що вказує статус тієї чи іншої концептуальної
ознаки [4: 14-15].
Наша стаття присвячена аналізу особливостей моделювання концептуального поля актанта-матері,
що є інформаційним ядром концепта "МАТЕРИНСТВО". Цей концепт входить до ядра будь-якої
національної концептосфери, адже є поняттям філософського, релігійного та загальнолюдського плану.
Материнство як соціокультурний феномен містить у собі генезис усієї людської культури та цивілізації,
всього суспільно-історичного та родинного досвіду людства [5: 10]. Поставлена проблема передбачає
розв’язання низки конкретних завдань: визначення обсягу ономасіологічного простору концептуального
поля актанта-матері; моделювання фрейма-скрипту та аналіз семантичного наповнення слотів
концептуального поля актанта-матері; виокремлення субкатегоріальних найменувань досліджуваного
концепту.
Ономасіологічний простір концепта може бути певним чином змодельований у вигляді лінійної
послідовності функцій головної діючої особи (актанта-матері), прототиповий образ якої є базовим
концептуальним квантором змісту досліджуваного концепта. Актанту приписуються ті чи інші статичні
характеристики (атрибути – фізичні та духовні якості) та функції, реалізація яких переслідує задану мету
і спрямована на досягнення певного результату. Дії та вчинки актанта відображені у динамічних
характеристиках (мотивуваннях дій актанта і результатах цих дій) [6].
Аналіз лексичних одиниць свідчить про те, що концептуальна модель актанта-матері є ієрархічною
фреймовою структурою, що включає чотири слоти, які заповнені змінними характеристиками:
концептуальна основа актанта-матері може бути представлена у вигляді фрейма-скрипту, який
структурується за схемою "джерело" – "шлях" – "ціль". У концептуальний простір актанта включаються
предикатні зони атрибутів, функцій, мотивувань та результатів дій (за основу ми беремо модель
концептуального поля актанта, розроблену Н.Ф. Єремеєвою): зона атрибутів: (такий) [ДЕХТО-актант] –
зона функцій: [СПРИЧИНЯЄ ДЕЩО] (так) – зона каузативності: [З МЕТОЮ] – зона результату: (такий)
[РЕЗУЛЬТАТ]. Кожен з цих елементів має різне інформаційне наповнення відповідно до конкретної
© Хименко С.А., 2004
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життєвої ситуації: в нашому випадку це ситуація появи дитини, де головною діючою особою є жінка, що
стає матір’ю, проходячи певну стадію якісних перетворень (фізіологічних, психологічних чи соціальних).
Мета статті передбачає не лише встановлення характеру семантичного наповнення центрального
суб’єктного слота ДЕХТО, але й аналіз наповнення його ознакових слотів (атрибутів, функцій,
мотивувань, результатів). Атрибутивні ознаки слота ДЕХТО задаються певним переліком наступних
концептуальних сфер (КС): 1) КС "приваблива зовнішність" (sweet, delicate, nice, good-looking,
attractive) E.g.: Beth was beautiful, her face glowing as she gazed down at her child [7: 33]; There was a kind of
aura about her now [8: 78]; With the baby now she looked blooming, confident and plain old-fashioned sexy [9:
237]. 2) КС "емоційність" як невід’ємна характеристика жінки-матері (too sensitive) E.g.: … her hormones
were absolutely, utterly out of control [7: 138]; She was so fragile and totally vulnerable [10: 58]; She could not
remember feeling such a volatile storm of sensations and emotions before [9: 220]. 3) КС "материнська
любов (піклування)" E.g.: We love them, guide them, give them our hearts [7: 225]; She smothers with her
love [7: 159]; She lavished her son with all her love and adoring attention [10: 146].
Результати аналізу ілюстративного матеріалу свідчать про наявність певних стереотипних уявлень
про прототипову матір у концептуальній картині світу англомовної спільноти. Таким чином,
прототипова мати "повинна" володіти таким набором атрибутів: "приваблива зовнішність" +
"емоційність" +"материнська любов (піклування)". Враховуючи вищезгадані факти, можемо зробити
висновок, що концептуальною домінантою зони атрибутів є зміна, що відбувається з жінкою, коли вона
стає матір’ю.
Власне саме поняття "зміна" у методологічному та загальнопсихологічному плані
трактується неоднозначно. По-перше, в понятті "зміна" виділяється ознака створення суттєвих
відмінностей у об’єкті, стані, процесі або якості. По-друге, акцентується темпоральна характеристика:
"набуття нових якостей із плином часу". По-третє, підкреслюється власне зміна особистості, що включає
в себе появу таких інтегральних характеристик, як зміна способу сприйняття дійсності, здатність
генерувати інсайт. Крім того, зміна визначається як переміна способу міркування про проблему та
реорганізація розповіді про свій досвід з використанням нових мовних термінів [11: 12]. Беручи до уваги
перелічені характеристики зміни, можна зробити висновок, що для матері актуальною є зміна
фізіологічного, психологічного та соціального статусу.
У зону функцій слота СПРИЧИНЯЄ ДЕЩО, тобто в коло дій актанта (жінки-матері), включаються
такі концептуальні сфери: 1) одружитися / знайти потрібного чоловіка, який міг би стати батьком
дитини E.g.: She was the woman who believed in a future with a man and children [12: 89]; She met her
husband in her first year of premed, married him and instantly got pregnant [8: 2]; I made a bargain to marry
Sebastian because I wanted to have a baby [10: 105]. 2) штучне запліднення E.g.: He thought these days of
artificial insemination. At least that way he could give Eve a child of her body if not his blood [12: 180]; …she
was more than willing to have this one (child)… Everything had been handled by artificial insemination through
a local doctor [8: 54]. 3) усиновлення E.g.: We were going to adopt. It would give a home to someone who
really needs one, instead of just adding another baby to the world [8: 391];…she had first suggested
it…Adoption was better, for it allowed outsiders the doubt of just who the barren party was, or even if there were
one [12: 191]; …she considered adoption an option [12: 193].
У концептуальну зону слота З МЕТОЮ / ПРИЧИНА (зона каузативності) входять мотиви, причини,
цілі дій – все те, що обумовлює вчинки (бажання мати дитину): 1) прагнення до щастя материнства
E.g.:… once you have your baby your life is going to be complete, a charmed little circle of perfect
happiness [10: 172];…when she looked at Christian sleeping quietly beside her, life seemed infinitely worth
living [8: 373]. 2) утеча від самотності E.g.: I was much happier to share my life with someone quiet,
thoughtful and gentle (her son David). I longed for the masculinity which had been lacking in my life [13:
45];…there was always David, someone alive to talk to and look after whose needs had called up whatever
strength I had and kept me more or less on the rails [13: 47]. 3) реалізація материнських почуттів E.g.: Oh,
God, how she’d love to have another baby. The happiness of feeling it inside her, coming to life [14:20]; the
sharp stab of envy she felt was normal, the alarm going off on her biological clock [9: 281]. 4) отримання
"частини" коханого чоловіка E.g.:… she loved Andy so much, and loved thinking about having his
children [8: 7];… she wanted this baby - Mike’s baby - with all her heart [9: 354];… she’d been obsessing on
having his baby [8: 81]. 5) народження дитини для коханого чоловіка E.g.:… marrying as late as she had
and the baby was more like a gift to him [13: 21];… she had wanted more than she could articulate to be able to
give him the child [12: 181];… want to give what he wants more than anything in the world, a child of his
blood [12: 197].
Реалізація слота З ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ зумовлена логічною послідовністю "причина-діярезультат": 1) досягнення гармонії в житті Е.g.: She was a member of the secret society - she had a baby [8:
312]; Christian was a gorgeous baby, and a source of constant joy [8: 411]; Hilary’s arrival in her life was not
a victory for her, it was a blessing [8: 352]. 2) продовження роду, зміцнення родини E.g: Children are the
great exception-makers. Children ratify everything [13: 167];… the baby was my gift to our future [12: 213];…
they seemed to become a sort of a unit with their children and husbands [8: 7].
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Отже, концептуальне поле актанта-матері є основним інформаційним ядром складної категорії
"материнство", яке є структурованим переліченими концептуальними сферами. Наведені вище приклади
концептуальних сфер виступають як типовий ілюстративний матеріал, на якому простежуються шляхи
мовної реалізації концептуального поля "актанта-матері".
Категорія "мати" виступає в мові як категорія найменування, оскільки вона охоплює усі слованайменування, що її відображають не лише експліцитно, але й імпліцитно. Входження слів-найменувань
в категорію "мати" відбувається шляхом включення дещо вужчих сфер субкатегоріальних найменувань,
найбільш репрезентативними, з яких в ході нашого дослідження виявлені: "Інстинкти", "Емоції",
"Поведінка". Ці субкатегорії включають слова-найменування, які є складовими семантичними
конституентами концептуального поля "мати":
‘Інстинкти’: E.g. Her arms went instinctively around the baby, cradling it to her [9: 32-33]; Urge to start
cleaning and baking were part of the nesting instinct [9:10]; Being a mother was instinctive and I’d immediately
know all the answers [7: 119]; Her hands instinctively crept to protect her flat abdomen [10: 22]; Her mother’s
intuition was always on red alert [7: 265]; It was horrible to be interrupted by maternal duty: instinctive desire
to get to David [13: 95].
"Емоції": E.g. All the extra hormones flooding your system are making you touchy [10: 33]; …..little urges
women get, emotion swings, food cravings [9: 193]; She lived in constant fear that something would happen to
Hilary [7: 127]; Her mind was full of broken arms, legs and collar-bones...never failing terror of mortal
injuries [13: 42];…such a terror is never far from the surface in any imaginative mother [13: 203];
"Поведінка"(child-centered life):…all her energies should be concentrated on the baby [9:110];
…everything in my life centered around Molly [15: 299]; She had very firm feelings about mother-son
bonding [10: 83]; With a new baby, there was no room in her life for a man [9: 114]; The whole world now
revolved around Joseph [9: 67]; All she could really focus on was the baby [8: 80]; They shape their children in
their own image, like God in Genesis [13: 139]; We love them, guide them, give them our hearts and then are
supposed to set them free… There’s a rhythm to being a mother… [7: 225]; I’d immediately know all the answers
when it came to molding these young lives God had placed in my hands [7: 119]. Наявність таких дієслів як to
take care, to control, not to let go, to suffocate (with love), to shape, to dictate etc. у даній субкатегорії
свідчить про реалізацію етимологічного аспекту концепта "материнство" ( mother – від корню
індоєвропейського походження ma- – to measure, to manage), а саме елементу піклування, керування [16:
328].
Загалом у наведених вище прикладах простежується тенденція до вживання частіше емоційно
насиченої, експресивної, ніж нейтральної лексики. Це дає змогу зробити висновок про те, що одним з
домінуючих компонентів у концепті "МАТЕРИНСТВО" є саме почуття, емоційна сфера жінки.
Перелічені субкатегорії є тими складовими семантичними конституентами концептуального поля
актанта-матері, які виділяються як певні універсальні ознаки цього поняття. Аналіз представлених
лексичних одиниць дає можливість простежити, за допомогою яких засобів концепт "МАТЕРИНСТВО"
представлений у мові та у мисленні людини. Вищеописані ключові моменти концептуального поля
актанта-матері становлять основний зміст концепта, але слід зазначити, що у статті запропоновано аналіз
певної прототипової моделі "ідеальної" матері, де материнство є бажаним явищем, а поведінка, думки,
почуття матері зосереджені здебільшого на дитині. У подальшому дослідженні, що базуватиметься на
теорії прототипів, планується довести, що така модель поведінки характерна не для всіх матерів.
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Статья посвящена анализу специфики взаимодействия концептуальных структур и языковых средств
выражения концептуального поля актанта-матери.
Khymenko S.A. The Peculiarities of Constructing Соnceptual Field "Mother-Agent" as an Informational
Nucleus of the Concept "MOTHERHOOD".
The article focuses on the peculiarities of the interaction of conceptual structures and linguistic means of
representation of conceptual field "mother-agent".
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УДК 811.111
Д.В. Щерба,
асистент
(Інститут підприємництва і сучасних технологій, м. Житомир)
ЗАСОБИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛОМОВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ
Розглядаються типи запозичень англомовної термінолексики та їх асиміляція в українській мові на
матеріалі комп’ютерних термінів.
З бурхливим розвитком в галузі обчислювальної техніки виникає величезна кількість нових понять та
явищ. Це, в свою чергу, зумовлює появу нових значень вже існуючих слів та утворення цілком нових
одиниць мови (навіть виникла і розвивається така наука, як комп’ютерне мовознавство (Computational
Linguistics) [1]. Безумовним лідером тут є англійська мова, тому більшість мов в цьому випадку є
реципієнтами та запозичують вже існуючі англомовні слова. Як відомо, лексичні запозичення є одним з
шляхів поповнення мовного складу будь-якої мови, в тому числі й української. В даному випадку мова
йде про англіцизми, тобто слова та вирази запозичені з англійської мови (сюди ми включаємо слова з
амер. варіанта англійської мови) [2]. Точніше кажучи, англіцизм, який став повноцінною одиницею іншої
(української) мови, підкоряється нормам даної мови і використовується на одному рівні (а останнім
часом – навіть частіше) з "рідномовним" синонімом: диск драйв (disk drive) – дисковод; флопі диск
(floppy disk) – гнучкий диск; сідіром (CD-ROM) – компакт-диск [3;4;5]. За останні роки, в зв’язку з
розвитком наукових технологій, комерційних відношень та, звичайно, зростом комп’ютерної мережі
Інтернет, майже усі мови у світі відчувають міцний "тиск" з боку англійської мови і як слідство цього
впливу – кількість англіцизмів в цих мовах зростає з кожним роком.
У цій статті, в першу чергу, нас цікавлять англомовні комп’ютерні терміни, які запозичуються в
українську мову. Під поняттям "термін" розуміється слово або стійке словосполучення, яке є більш
уточненим найменуванням поняття, специфічного для певної області науки, виробництва чи культури
[6]. У випадку, коли термін стає загальновідомим словом, він втрачає свою специфічну рису. Це
найчастіше відбувається зараз саме у сфері комп’ютерних технологій. Наприклад, комп’ютер, принтер,
сканер, модем, файл, монітор і т. ін. Таким чином, термінологічна та професійна лексика знаходиться у
нерозривному зв’язку із загальновживаною лексикою даної мови.
Треба визнати, що на даний момент українська комп’ютерна термінологія характеризується
наступними особливостями:
– великою кількістю англіцизмів;
– відносно незначною кількістю термінів на рідній мові, які відповідають аналогічним термінам у
англійській мові.
Отже, при перекладі, запозичення-неологізми на момент їх появи в мові-реципієнті найчастіше
підпадають під поняття "безеквівалентна лексика". Зрозуміло, що це поняття є відносним: мається на
увазі лише той факт, що відповідному предмету чи явищу мови-джерела немає готового "імені" у формі
слова або словосполучення, його потрібно створювати в процесі мовлення.
Найчастіше іншомовні запозичення репрезентуються (графічно та семантично) наступними засобами
[7]:
1) Графічне відтворення запозичення без будь-яких змін оригінального написання. Це, насамперед,
стосується власних імен – назв корпорацій, пошукових серверів, операційних систем та програмної
продукції (часто у вигляді абревіатур та акронімів). Наприклад: Microsoft, Windows, Apple, AOL, CDROM, MS-DOS, Yahoo, Rambler, Google, Yandex, Corel Draw, 3D Max, Total Commander, Internet Explorer
[3;4;5].
2) Транскрипція (від лат. transcriptio – переписування) – передача звуків іншомовного слова (зазвичай
власного імені, географічної назви чи наукового терміну) за допомогою літер алфавіту мови перекладу.
Наприклад: computer, printer, display, file, overlay, plotter, pixel, setup. [ 3;4;5]
3) Транслітерація (від лат. trans – крізь, через та litera – літера) – передача літер іншомовного слова за
допомогою літер алфавіту мови перекладу. При транслітерації також іноді спостерігається зсув наголос.
Наприклад: processor , modem, monitor, emulator. [ 3;4;5]
4) Калькування (від фр. calque – копія, наслідування) – слово або вираз, що являє собою переклад по
частинах іншомовного слова з матеріалу рідної мови. Наприклад: external command – зовнішня команда;
digital signature – дигітальна сигнатура; peripheral controller – периферійний контролер. [ 3;4;5]
Цікавими є випадки кальок, в яких один з елементів транслітерується, а інший елемент мови
перекладу, що сам у свій час або навіть донедавна був запозиченням-неологізмом. Наприклад: proxy
server – проксі сервер; swapping manager – своппінг менеджер, content provider – контент-провайдер.
[3;4;5;8:26]
© Щерба Д.В., 2004
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5) Дескриптивний (роз’яснювальний) переклад – спосіб передачі безеквівалентної лексики, що
передбачає розкриття значення запозиченої одиниці за допомогою розгорнутого опису /в
словосполученнях, фразах тощо/. Наприклад: Digitizer – кодуючий перетворювач, підсистема чи
пристрій, який формує цифрові дані для вхідного аналогового сигналу; Transponder –
телекомунікаційний пристрій, який приймає сигнал в одній формі та передає його в іншій формі. [3;4;5]
Ми виходимо з того, що асиміляція термінолексики - це пристосування її у фонетичному,
граматичному, семантичному і графічному відношенні до системи мови-реципієнта. Ступінь асиміляції
може бути різним, але, як правило, розрізняють повністю та частково асимільовані терміни. Ступінь
асиміляції визначається багатьма факторами, серед яких одним з важливих є морфологічна, семантична
або синтаксична деривація, тобто утворення похідних слів в мові перекладу від відповідних запозичень з
простою морфологічною будовою: to xerox – ксерокопіювати [5].
Говорячи про асиміляцію комп’ютерних термінів, слід згадати про ті терміни, які стали або стають
частиною комп’ютерного сленгу – лексики розмовного типу, яку вважають нижчою від
загальновживаного стандарту: слова, що у стандартній мові не вживаються або мають особливий
лексико-семантичний зміст [9].
Сленг є характерною особливістю розмовної мови, що виникає в специфічній або професійній сфері,
що спричинено міркуваннями зручності або бажанням відмежуватись від інших соціальних чи
професійних груп. Можна погодитися з думкою, що сленг "відбиває настрої молодшого покоління
мовців, служить засобом дотепів і гумору, подає явище описово, допомагає заволодіти чужою увагою,
уникнути кліше, підкреслити додаткову рису явища, полегшити спілкування." [9:183]
Аналіз багатьох джерел свідчить про те, що найуживанішим засобом асиміляції запозичених
комп’ютерних термінів є так звана "народна етимологія". Під цим розуміють переробку та
переосмислення незнайомого іншомовного слова за зразком близького за звучанням слова рідної мови,
встановлення між ними семантичних зв’язків на основі суто зовнішнього, випадкового збігу, без
урахування реальних фактів їх походження [10:191]. Під цим найменуванням поєднуються різні випадки
звукових взаємодій слів. Характерне таке перетворення звукової форми, при якому "мотивується" лише
якась частина слова (звичайно, запозиченого), при чому "залишок" так і залишається немотивованим з
точки зору словотворчих моделей мови-реципієнта. Унаслідок спроб освідомити слово із неясним
мотивуванням на основі неправильної асоціації з іншими словами, які в дійсності ніякого відношення до
нього не мають, нерідко відбуваються викривлення звукового і морфологічного складу слова.
Розглянемо приклади такої "творчої" асиміляції найуживаніших англомовних комп’ютерних термінів в
українській мові, коли слова нібито з українською словотворчою будовою є нічим іншим як
"пристосуванням" іншомовних слів до звичних рідних, що в семантичному плані не мають нічого
спільного із запозиченими словами, але вони полегшують сприйняття та запам’ятовування останніх:
"міцуба" – японська фірма Mitsubishi; "мультик" – редактор Multi Edit; "мило" – електронна пошта (від email); "шара" – програмний продукт shareware; "паста" – команда PASTE; "пентюх" – комп’ютер IBM
Pentium; "борда" – материнська плата (від motherboard); "рарити" – використовувати архіватор RAR;
"ромка" – ПЗП – постійний запамятовуючий пристрій (від ROM – read only memory); "сенданути" –
відіслати файл (від to send) та інші [1;5;11;12;13].
Слід також додати декілька слів про те, без чого зараз не обходиться жоден форум, чат, ICQ чи SMSповідомлення. Мова іде про так звані "емотікони" – іконки (позначки) емоцій (від англ. emoticons) та
особливі комп’ютерні абревіатури і акроніми, які стали невід’ємною частиною комп’ютерного
спілкування не тільки серед англомовних, а також і серед україномовних користувачів. Завдяки їх
органічній графічній формі та лаконічності (що є дуже важливим), вони майже не зазнають процесу
асиміляції і запозичуються іншими мовами майже без змін.
Емотікони використовують не стільки за для краси, скільки для компенсації відсутності між
співрозмовниками зорового і слухового контакту [14]. Найуживанішими серед цих "графічних емоцій" є
наступні: ":-)" – посмішка; ":-))" – сміх; "8–0" – велике здивування; ":Е" – погроза; ":-\" – невпевненість;
":–Х" – мовчання та інші [14;15].
Широке розповсюдження отримали й англійські абревіатури та акроніми. При цьому цифри й літери
часто використовуються як фонетичний (звуковий) аналог складів і слів. Наприклад, 4 означає for (для)
чи, як у слові В4, тобто before (до того, як); 2 – to,too (до, також, дуже); 8 – [eit], як у словах gr8 – great
(чудовий), h8 – hate (ненавидіти) чи w8 – wait (чекати). Те ж саме відбувається і з літерами – часто вони
означають ті ж самі звукосполучення, які їм відповідають при прочитанні алфавіту. Наприклад, b у
випадку з b4; чи r [ar], яка означає are (допоміжне дієслово), як у фразі how r u – how are you? (як
справи?), u, відповідно – you (ти); с – see (бачити); і – еуе (око), отже, фраза "я бачу твої очі" буде "i c ur
i’s ". А ось як буде виглядати фраза "побачимося пізніше" (англійською see you later): сul8r. Отже,
економія часу безперечна. [14:18]
Проведений оглядовий аналіз текстів україно- та російськомовної літератури, що містять запозичені
лексичні одиниці – слова та словосполучення, – дає змогу говорити про позитивність упливу
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іншомовних запозичень на мову-реципієнт в тому, що вони спричиняють динамічні процеси "руху"
мовної матерії мови перекладу в пошуках більш чіткої організації її системно-структурних елементів.
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ОСОБЛИВОСТІ КОДИФІКАЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ВАРІАНТІВ СЛІВ У БРИТАНСЬКІЙ ТА
АМЕРИКАНСЬКІЙ ВИМОВНИХ НОРМАХ
У статті здійснена спроба встановлення специфіки відбиття фонетичних варіантів слів англійської
вимови в авторитетних вимовних лексикографічних джерелах. Визначається співвідношення вимовної
норми та варіантів. Ключові поняття: кодифікація, вимовна норма, мовне варіювання, фонетичні
варіанти.
Специфічною особливістю вимовної норми будь-якої літературної мови є її співвіднесеність із
поняттям кодифікації, тобто закріплення, фіксації у вимовних словниках, довідниках та інших
лінгвістичних виданнях об’єктивно існуючої мовної норми у вигляді правил або мовних форм, які
вважаються зразковими, статистично релевантними і / або соціально престижними [1].
Проблема співвідношення кодифікації та норми не була предметом детального аналізу в попередніх
публікаціях [2;3], пов’язаних зі специфікою освоєння запозичень в основних вимовних варіантах
англійської мови. Тому в межах цього дослідження необхідно детально простежити процес відбиття та
закріплення фонетичних варіантів американської та британської вимовних норм у словниках вимови
[4;5;6].
Одне із загальноприйнятих визначень норми описує її як сукупність найбільш стійких, традиційних
реалізацій елементів мовної структури, відібраних та закріплених у процесі соціальної комунікації, а
також тих закономірностей, які визначають вживання цих мовних засобів [1:166]. У лінгвістичній
літературі поняття норми співвідноситься із визначеннями – об’єктивна, регулярна, престижна у
соціальному смислі; поняття кодифікації – суб’єктивна, правильна у мовному смислі. Норма підлягає
постійному розвитку, а кодифікація лише змінюється під упливом безперервного внутрішнього,
соціально та комунікативно зумовленого розвитку літературної норми [1:166].
Упродовж тривалого часу не зникають дискусії, пов’язані з визначенням статусу словника як
головного джерела інформації. Різноспрямовані погляди лінгвістів, зосереджені на проблемі
функціонування вимовних словників, традиційно мають два напрямки: 1) нормативність, що передбачає
зареєстрований вимовний стандарт; 2) дескриптивізм, який визначає основною функцією словника
відбиття та закріплення всіх існуючих варіантів вимови [6:250].
Аналіз вимовних словників [4;5;6] свідчить про узгодження з поглядами дескриптивного підходу.
Розглянемо основні функції та характеристики найбільш авторитетних словників вимови:
1.
Згідно з поясненням словників щодо подачі вимовних варіантів, американський варіант вимови
слова вказується після спеціального значка || [5;6] в тому разі, коли американська вимова відрізняється
від британської, наприклад: langoustine (фр.) %lQN gu "sti:n || %la:N-. Якщо ж звукова форма не має
відмінностей в американській та британській вимовах, то для обох цих вимовних типів подано один
варіант, наприклад: gigue (фр.) Zi:g [5;6].
2.
Іноді, коли американський варіант має відмінність у вимові лише окремої частини слова, саме
вона відбита в словнику, наприклад: gusto (іт.) "gVst @U || - oU [5;6].
3.
Головні вимовні варіанти, що вважаються моделлю для мовців, які вивчають англійську мову,
виділяються маркером. Коли в словнику зареєстровані головна та альтернативна вимови лише для
одного вимовного варіанта, це свідчить про однакову вимову в американській та британській вимовних
нормах, наприклад: Heinz tdmk (нім.) hanz haInts. Якщо розвиток мовної системи, а також норми як її
корелята здійснюється через варіанти, то і зміни в кодифікації відбуваються шляхом кодифікації
варіантів [1:167].
4.
Варіанти вимови, що вживаються у мовленні широкого кола освічених мовців, не завжди
належать до усталеної норми, і тому вони позначені символами §[7] та §[6], наприклад: tulle (фр.) tju:l
> §tju:l.
5.
У словнику також відбита вимова фонетичних варіантів слів, яка загально визнана
неправильною
і
позначена
символом
!,
наприклад:
schnitzel
(нім.)
"Snits@l
! "snitS-.
6.
Слова іншомовного походження, як правило, представлені двома видами вимови. До першого
належать головний та альтернативний варіанти вимови запозичень, які вказують на ступінь фонетичного
засвоєння (асиміляції) в англійській мові. За даними нашого дослідження, нерідко частково асимільовані
слова відбивають фонеми, які не властиві англійській мові, наприклад: A, {, з, а, V - parfum (фр.)
pa:"fV-"fVm || pa:r-. Другий вид презентує вимову мови-джерела, наприклад: Benz (нім.) benz – Ger
[bEnts].
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7.
У лексикографічних джерелах [4;5;6] представлено лише два акцентних типи: а) головний
наголос / – " – /; б) другорядний + головний наголоси /% – " –/. Коли ж альтернативний варіант вимови
має відмінність лише в акцентній структурі, повна вимова слова не подається, наприклад: parfait (фр.)
%pA:r "feI "00|| %pa:r-.
Представлені характеристики лексикографічних джерел [4;6;7] презентують різнобічну інформацію
про масове та регулярне відтворення вимовних варіантів у комунікації; суспільне схвалення та визнання
відповідного варіанта нормативним. Саме ці чинники зумовлюють подальші розвідки нашого
дослідження в процесі фонологічного нормування (освоєння) іншомовних слів у британській та
американській вимовних варіантах англійської мови. Заплановано детальний аналіз фонологічного
варіювання іншомовної лексики, зареєстрованої у вимовних словниках.
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СКЛАДНІ ТА СКЛАДНОПОХІДНІ ОДИНИЦІ В СЛОВОТВОРІ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається комбінований тип словотвору "словоскладання + афіксація".
У лінгвістичній літературі існує багато визначень складного слова, які відображають різне розуміння
природи цього явища. Дослідники пропонують різні критерії виділення складних та складнопохідних
одиниць у мові [1-6]. Але головним визнається наявність декількох основ та їх цільнооформленість.
Цільнооформленість означає, що конкретний предмет чи явище розуміється як щось ціле, навіть якщо
відзначається складність його будови або виділяються окремі його ознаки. Аналітизм англійської мови,
як слушно зазначає Ю.О. Жлуктенко, створює необхідні умови для стягнення лексем в єдині складні, але
цільні слова [7:93].
Словоскладання є основним напрямком розвитку словникового складу мови, оскільки саме в галузі
словоскладання особливо наочно виступають закони розвитку мови. Серед усіх способів словотворення
словоскладання – найпродуктивніший. За його допомогою було побудовано майже 40% усіх лексичних
неологізмів [8:75]. Словоскладання надає адаптивний характер лексичній системі мови і знімає
протиріччя між комунікативними інтенціями членів мовного соціуму і вирішальною властивістю
лексики. Словоскладання у сучасній англійській мові відбувається на власній мовній та іншомовній
основі. Утворення нових слів на власній мовній основі відбувається складанням більш ніж однієї
незалежної основи. Утворення складного слова на іншомовній основі передбачає часткову або повну
деривацію на морфологічній базі іншої мови. Принцип з’єднання слів відбувається "…від природної
людської тенденції вбачати річ, як щось ідентичне із вже існуючим, і, в той же час, відмінним від
останнього" [9:5].
Через створення окремих елементів мови чи групи елементів змінюється та збагачується мова,
оскільки слово є її окремим елементом [10:16]. Словоскладання може відбуватися в результаті дії таких
продуктивних процесів: 1) лексикалізація словосполучення зі зміною порядку розташування його
компонентів, а також їх деформацією і морфологізацією (напр. nice-looking < looking nice, blue-eyed <
with blue eyes і т. д.); 2) інтеграція словосполучення у складне слово із збереженням лінійного
розташування компонентів (напр. small-talk < small talk) [11:62].
Особливістю організації словотворчої моделі є паралелізм реалізованих можливостей, які закладено в
словотворчій системі у вигляді готових формул похідних. У мові немає таких унікальних структурних
моделей, які б не дублювалися на морфемному рівні іншими аналогічними моделями. Будь-яка діюча у
мові модель ніби накладається на моделі аналогічної структури, оскільки вона підпорядковується
визначеним системним закономірностям.
Одним із окремих аспектів цього багатостороннього і складного процесу є питання про те, які нові
засоби і способи використовуються в мові на даному етапі його развитку, а також спостереження над
новими тенденціями у використанні існуючих засобів і способів збагачення словникового складу
англійської мови. Найбільш розповсюдженими моделями складних слів у сучасному англійському
словотворі слід вважати N+N+-ed; A+N+-ed; N+V+-ing; N+V+-er. Слова типу long-legged, loud-voiced
вперше були виділені в особливу структурну підгрупу А.І. Смирницьким, який назвав їх граматичноскладними словами, оскільки вони утворюються у сучасній англійській мові з регулярністю граматичних
форм [12:134-135].
Сферою вжитку прикметників, утворених за комбінованою моделлю "словоскладання+афіксація" є,
переважно, художня література, де опис зовнішніх ознак людей і предметів має виключно важливу роль.
Це досягається шляхом створення нових слів за словотворчими моделями: N+N+-ed, для значеннєвої
характеристики слів цієї моделі характерним є:
а) елемент схожості: pear-shaped; pot-shaped; bullet-shaped;
б) значення розміру: closet-sized; fist-sized; pocked-sized; pea-sized;
в) колір предмета: rose-coloured; chocolate-coloured; coffee-coloured; beet-сoloured;
г) порівняння: monkey-faced; pig-eyed; Roman-nosed; dog-eared; lion-headed.
A+N+-ed - найбільш продуктивна модель за способом позначення:
а) зовнішньої ознаки людини та частин її тіла: long-(round-, thing-, fresh-) faced; large-(wide, hollow-)
eyed; big-(crooked-, hawk-, long-, sharp-) nosed; short-(long-, shaggy-, thick-, thin-) haired; full-(thick-, thin-,
round-) lipped; big-(dirty-, strong-, narrow-, long-) handed; round-(woolly-) headed; big-(small-, long-)eared;
thin-(fat-, full-) cheeked;
б) зовнішньої ознаки предмета: straight-windowed; steel-rimmed;
в) схожості: strange-shaped; odd-shaped;
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г) розміру: big-(small- , medium-, tiny-,) sized
ґ) кольору: light- (neutral-) coloured; pink-palmed; white-lipped; green-lawned; black-framed; red-flowered.
Іншими високопродуктивними моделями творення складних слів можна назвати моделі: N+V+-ing та
N+V+-er. Складна прикметникова модель N+V+-ing являє собою своєрідне словосполучення типу
"дієслово + прямий додоток": oil–exporting; sound-absorbing; street-cleaning; money-making; heart-breaking;
pain-killing; clean-loving; fast-moving; ill-fitting; bread-cutting; snow-melting ; peace-loving.
В усіх цих прикметниках іменник доповнює зміст дієслова. Ця модель отримала широке
розповсюдження у науковій і публіцистичній літературі.
При утворенні складного слова відбувається процес виділення, уточнення і конкретизації ознак
предмета чи явища. У моделях N+V+-ing та N+V+-er значення другого компонента – дієслова
уточнюється значенням першого компонента – іменника, який конкретизує ознаку всього утворення –
складного прикметника.
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РОЛЬ СЛІВ КАРДИНАЛЬНИХ ЧАСТИН МОВИ – ППВ З ТЕМПОРАЛЬНИМИ СЕМАМИ В
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ТЕКСТУ
У роботі аналізуються дієсловa, іменники, прикметники – ППВ, які здійснюють ретроспективні і
проспективні зв'язки у тексті.
Проблема вивчення тексту – класичного предмета мовознавства [1: 5], має давні корені, тексти
традиційно розглядають як матеріал, необхідний для досконалого вивчення мовної системи [2: 26], як
першочерговий предмет лінгвістичних досліджень, джерело, з якого мовознавець черпає реальні мовні
факти.
Актуальність вивчення закономірностей структурної та граматичної організації тексту
підтверджується значним інтересом лінгвістів до даної проблеми [ 3; 4; 5; 6; 7; 8 та ін].
Метою даної роботи є дослідження слів кардинальних частин мови з темпоральними компонентами
значення і їх ролі у формуванні темпоральної перспективи тексту.
Серед слів кардинальних частин мови – дієслів, іменників, прикметників, які включаються у речення
як предикати пропозиційного відношення (ППВ), виділяються групи парадигматично зв'язаних одиниць,
семантична структура яких включає семи "ретроспективність" (remember, recall, recollect, forget , blame ,
accuse, regret ; sorry , gilty , ashamed , grateful; memory , accusation , apology etc.) " проспективність "
(want, wish, hope, intend, determine, promise , plan , order , beg ; auxious , hopeless , desirable , necessary ,
advisable; suggestion , intention , determination , temptation etc. ) "контемпоральність" (like, love, hate; fond;
liking, enjoyment etc.).
Розгортання семантики названих одиниць з імпліцитними темпоральними значеннями відбувається в
умовах певного синтагматичного контексту – у висловлюваннях двоярусної структури, які
розглядаються як концентрація номінативного і комунікативного аспектів речення , які характерні для
його відповідних компонентів – пропозиційного предикату (ПП) і предикату пропозиційного відношення
(ППВ). Дія імпліцитної темпоральної семи слів названих кардинальних частин мови відбувається у
процесі їх взаємодії як ППВ з ПП, що є підтвердженням взаємозв'язку лексичного значення слова і його
синтаксичного використання. Виконуючи функцію ППВ, дані дієслова, іменники і прикметники з
темпоральними семами задають певну часову орієнтацію процесу, вираженому ПП, а саме: а)
проспективність: He wanted to get away from Oakland for a time ( I. Stone) .It would be advisable for someone
to sit up all night with him (A.Christie). The temptation to escape was simply too great (I. Murdoch); б)
ретроспективність: He recalled very vividly how she had said it (J. Fowles). I feel deeply ashamed not to have
perceived it earlier (J. Fowles). The accusation was that he had murdered a man (D. Laurence). в) He loves to
speak French because then he feels grand (D. Laurence). I am not fond of cooking. It is not my liking to go
walking on a cold day (W. Walker), а також обумовлюють характер часових відношень між діями, які
представлені,
відповідно,
модусною
і
диктальною
частинами
висловлювання
(одночасності/неодночасності; слідування/передування), що дозволяє включати їх у корпус одиниць, які
передають таксисні відношення.
Темпоральний компонент значення слів кардинальних частин мови характеризується в цілому
стабільністю. Однак лексико-семантичне варіювання, притаманне дієсловам, іменникам, прикметникам –
– предикатам модуса, може супроводжуватись варіюванням їх темпоральної семантики. Порівняй,
наприклад, ретроспективне темпоральне значення залежної пропозиції після дієслів remember i forget у а)
і проспективне – у b) :
а) I remember that I was a little surprised ( A. Christie). And Netta never quite forgot that he had once been
in love (S. Pearl).
b) Remember to do it in time (J. Fowles). Don't forget to give the key to Sister Ursula (I. Murdoch).
Наявність темпоральних сем, обов'язковість їх одночасної реалізації з власне лексичними
компонентами значення забезпечує таким одиницям можливість участі у формуванні темпоральної
перспективи висловлювань, які їх включають, і обумовлює необхідність враховувати такі одиниці в
інвентарі засобів, які формують функціонально-семантичне поле темпоральності.
Слід відзначити, що функціонування у мовленні ППВ з темпоральними семами і ПП можна
розглядати як комплекс засобів, у яких проявляється темпоральна взаємозалежність не лише елементів
речення-висловлювання, але і тексту в цілому. Слова різних частин мови ППВ виражають віднесеність
ПП до ситуацій, які передують чи слідують, і, таким чином, здійснюють ретроспективні і проспективні
зв`язки у тексті.Наприклад: I remembered vividly the luncheon to which she referred. I happened to be staying
for a long weekend not far from Tercanbury with a certain Lady Hodmarsh… (S. Maugham).
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Таким чином, одним із засобів прояву когезії (тобто внутрішньо-текстових зв`язків, у яких
виражається взаємозалежність окремих компонентів) тексту можуть виступати предикати модуса,
представлені словами різних частин мови з темпоральними компонентами значення.
Комплексна, багата пересіченнями різних, у тому числі і граматичних компонентів, семантика слів
кардинальних частин мови-ППВ, які аналізуються, вказує на складну організацію семантичної структури
таких одиниць номінації і може стати об`єктом поглибленого дослідження у типологічному і
контрастивному плані.
Перспективним здається також подальше дослідження слів різних частин мови-ППВ, які включають
компоненти значення, що корелюють не тільки з граматичною категорією часу, але й з іншими
граматичними категоріями. Таке дослідження дозволить виявити нові форми і простежити нові
закономірності парадигматичних і синтагматичних зв`язків мовних одиниць, особливості їх
мовленнєвого функціонування.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОРДОНІВ ІДІОМАТИКИ
Стаття присвячена проблемі визначення кордонів ідіоматики і дослідженню співвідношення понять
"фразеологія" та "ідіоматика".
Незважаючи на важливу роль, яку відіграють у мові ідіоматичні одиниці, в лінгвістичній літературі
існує незначна кількість праць, присвячених їх дослідженню. Питання ідіоматики переважно
досліджуються в рамках фразеології (О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.І. Смирницький, А.Г.Назарян,
Н.М. Амосова, В.Л.Архангельський, В.М.Телія, М.М. Шанський, А.І.Альохіна, У.Чейф, Ч.Хоккет,
Ф. Вуд, Ф. Фаузхольдер, У. Вайнрайх, В.В. Коллінз та ін.). Ідіоматика як самостійна дисципліна досі не
сформувалася, що свідчить про актуальність даного дослідження.
Метою нашого дослідження є аналіз співвідношення понять фразеології та ідіоматики.
"Напевно, саме слово "фразеологія" ще не стало справжнім терміном через те, що воно існує в мові,
покриваючи собою різноманітні явища, іноді зливаючись з терміном "ідіоматика" або протиставляючись
йому"[1:187]. Йдеться про дві точки зору на обсяг поняття "фразеологія", що існували у радянському
мовознавстві в 60-ті роки ХХ ст. На думку А.І. Альохіної [2:10], незалежно від обсягу напрямку у
вивченні фразеологічного фонду мови, він має включати в себе стійкі словесні комлекси фразеологічного
і нефразеологічного характеру. Подібні утворення повинні входити до однієї лінгвістичної дисципліни –
фразеології, предметом вивчення якої є фразеологічна одиниця. А.І. Альохіна погоджується з думкою
О.В Куніна, який заперечує розчинення фразеології в науці про сполучуваність слів і вважає, що стійкі
словосполучення нефразеологічного характеру слід розглядати в спеціальному розділі. Такий розділ він
пропонує назвати фразеоматикою"[3:268].
Заперечуючи розчинення фразеології в науці про сполучуваність слів, О.В. Кунін критикує погляди
І.Є. Анічкова, який розглядає ідіоматику як науку про сполучуваність слів, а ідіому – як
словосполучення, і стверджує, що ідіоматизми, приказки і прислів’я, взяті окремо, незалежно від їх
стилістичних властивостей, нічим не відрізняються не тільки від фраз, але й від вільних словосполучень.
З точки зору структури і складу їх слід розглядати разом із фразами і вільними словосполученнями, а з
точки зору смислу їх слід розглядати в семантиці разом зі словами та словосполученнями всіх розрядів.
Ідіоматика в розумінні І.Є. Анічкова є досить невизначеною наукою. Об’єктом її вивчення виступають як
змінні, так і стійкі сполучення слів [3:34].
На думку Н.М. Амосової, до складу фразеології входять фраземи та ідіоми. Під фраземою розуміють
вираз із фразеологічно пов’язаним значенням, тобто таким значенням, при якому слово, що реалізується
семантично, залежить від постійного, єдино можливого вказівного мінімуму, в той час як в ідіомі весь
склад виразу є одночасно і вказівним мінімумом, і семантично реалізованим елементом постійного
контексту [4:72].
А.І. Альохіна, враховуючи неоднорідність матеріалу, пропонує розглядати фразеологію в двох
аспектах: в ідіоматиці і фразеоматиці.
Близьким за значенням до фраземи є фраза, введена в мовознавство В.В. Виноградовим як
протиставлення до ідіоми. В.В. Виноградов вважає, що ідіома відрізняється від фрази повною
відсутністю лексичної і семантичної індивідуальності складових, одиничністю і обов’язковим зв’язком
компонентів у даній лексичній єдності [5:24].
Досі не існує спільної точки зору щодо кордонів ідіоматики. Так, Дж. Сейдел і У. Макморді відносять
до ідіом як фразеологічні одиниці з яскраво вираженими стилістичними особливостями, так і всі інші
види фразеологічних одиниць. На нашу думку, вищевказані автори трактують термін "ідіома" у всій
системі його значень, розглядаючи в ідіоматиці все те, що можна вважати специфічно англійськими
засобами, що призводить до розчинення в ідіоматиці багатьох одиниць неідіоматичного характеру: in
time, again and again, in case of, exсept, during the war, to know from experience тощо. Вони пишуть: "Ми
вважаємо, що ідіома – це словосполучення, загальне значення якого відрізняється від суми
індивідуальних значень його компонентів. Порядок слів у такому утворенні може бути нестандартним,
іноді з граматично неправильним узгодженням його компонентів"[6:4].
Подібну думку підтримує англійський лінгвіст У. Графф, визначаючи ідіому як синтаксичну або
структурну форму, яка є специфічною для певної мови.
У. Вайнрайх визначає ідіому як фразеологічну одиницю, що складається принаймні з двох
компонентів, в яких існує можливий вибір зворотних контекстуальних підсмислів [7:4]. Ф. Хаузхольдер
називає ідіому "основною або елементарною одиницею ", за допомогою якої будуються речення[8:235].
І.В. Арнольд вказує на неоднозначність терміна "ідіома". На її думку, ідіому можна розуміти як
словосполучення, значення якого важко або неможливо вивести з компонентів, якщо їх розглядати
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окремо. З іншого боку – термін "ідіома" може виступати синонімом до слова "мова" або "діалект" і
позначати форму виразу, специфічну для певного народу, країни або навіть одного індивіда. Термін
"фраза", на думку І.В. Арнольд, також має неоднозначний характер. Вона пропонує замінити
вищезгадані терміни терміном "стійкий вираз", який, на її думку, є більш точним і краще відображає
природу сталого утворення [9:141].
Ч. Хоккет використовує термін "ідіома" для таких лексикографічних і синтаксичних явищ, значення
яких не можна вивести з їх структури [10:171].
Незважаючи на деяку розбіжність у поглядах, більшість вищезгаданих лінгвістів трактують ідіому як
складний вираз, значення якого не виводиться з його компонентів.
Метою нашого дослідження є аналіз співвідношення понять фразеологіі та ідіоматики. Термін
"ідіома" ні в якому разі не виключає термін "фразеологізм" і навпаки.
О.І. Смирницький розподіляє фразеологічні одиниці на безобразні словосполучення та ідіоми, тобто
ідіоматичні словосполучення. На його думку, найважливішим критерієм фразеологічної одиниці є її
ідіоматичність. О.В. Кунін справедливо зауважує, що це дещо суперечить вищезгаданому розподілу
фразеологічних одиниць [3:278]. На нашу думку, точніше було б зазначити, що ідіоматичність є
головною ознакою саме ідіоми і відрізняє її від нейтральної (безобразної) фразеологічної одиниці. На
рівні словосполучення фразеологічна одиниця є родовим поняттям, а ідіома – видовим. Іншими словами,
ідіоми – це різновиди фразеологічних одиниць. В основі ідіоматичності лежить образність, часткове або
повне переосмислення і невмотивованість значенння. Ідіоматичність є головною, але не єдиною ознакою
ідіоми-фразеологізму. Їй притаманні всі інші загальні риси фразеологічних одиниць (стійкість,
надслівність, немодильованість тощо ). Характерною рисою ідіом є їх яскраве стилістичне забарвлення,
емоційне напруження, відхід від нейтрального стилю. Таким чином, ідіома є образним, частково або
повністю невмотивованим утворенням. Для правильного розуміння образності слід врахувати всю
складність даної проблеми.
На думку В.Г. Гака, в основі образності лежить двоплановість образних одиниць – "поєднане бачення
двох картин", одна з яких створює образне (переносне) значення слова або виразу, а інша відповідає його
буквальному значенню. Образне значення існує на фоні буквального. Таким чином в нашій уяві виникає
два поняття – вихідне і нове [11:158].
Проблема образності ідіоматичних одиниць полягає в тому, що різні ідіоми вступають в різні
смислові відносини із своїми вільними синтаксичними варіантами. В кожній мові існують ідіоми з
живою внутрішньою формою, які мають двопланову семантичну структуру, але які втратили смисловий
зв’язок зі своїми прототипами. Деякі науковці відносять дані одиниці до необразних з причин
відсутності у них умотивованого зв’язку між внутрішньою формою і сучасним значенням.
Залежно від збереження або затьмарення внутрішньої форми розрізняють умотивоване і
невмотивоване значення слів і фразеологізмів [12:337].
Ми вважаємо, що поняття вмотивованості має дещо суб’єктивний характер. Крім того, суб’єктивний
характер притаманний поняттю умотивованості як критерію визначення образності, а образність
виступає головним показником ідіоматичності словосполучень.
Поняття умотивованості може змінюватися залежно від інтелектуального і загальноосвітнього рівня
мовця. Таким чином, людина, яка знається на історії, буде сприймати ідіому red tape –"бюрократія,
тяганина" (від червоної стрічки, якою чиновники колись перев’язували документи) як умотивовану.
Багато ідіом пов’язані із суспільно-економічним життям народу, тому їх мотивація значною мірою
залежить від соціально-професійної сфери мовця. Таким чином, для моряка є умотивованою ідіома to be
all at sea –"розгубитися, бути в стані збентеження, зніяковіння" (раніше кораблі намагалися триматися
берегової лінії. Якщо судно втрачало курс або його відносило у відкрите море, моряки потрапляли у біду
тому, що не знали, куди пливти).
Тому неумотивованість ми будемо розглядати як проблематичність виведення загального значення
ідіоматичної одиниці зі значення її компонентів.
Видається більш виваженим та закономірним розглядати ідіоматику як прошарок, до складу якого
входять усі види вторинних експресивних номінацій незалежно від їх структури. Таким чином, ідіоми
можуть бути і однослівними, і надслівними, у тому числі вони можуть бути представлені й реченнями.
В.М. Телія вважає, що образна основа ідіом має більшу "протяжність", ніж образна основа слів. На її
думку, в процесі вторинної номінації слово висвітлює тільки одну з образно-асоційованих ознак,
притаманних вихідному значенню слова, тоді як ідіома-фразеологізм "переносить" більш ніж одну
ознаку з вихідного словосполучення, оскільки вже саме словосполучення має багато ознак.
Важливим моментом у виконанні ідіомами знакової функції є підключення до неї раціональної та
емоційної оцінки. "У словах з образно-умотивованим значенням раціональна оцінка усвідомлюється на
фоні слова-ідентифікатора, яке виконує роль "індиферентного" дескриптора, в той час як у ідіом
раціональна оцінка усвідомлюється на фоні більш протяжного, ніж слово дескриптора", – пише
В.М. Телія. Як приклад вона наводить слово "пройдоха", яке завжди означає "погано", і словосполучення
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"стреляный воробей", якому, на її думку, притаманна більш складна дескрипція, в якій виділяється
наявність хитрості, верткості, спритності. Таким чином, негативна або позитивна оцінка залежить від
емпатії мовця: тобто, якщо мовець вважає , що "стреляный воробей" – " досвідчений", тоді це "добре", а
якщо він фокусує свою увагу на "верткості" – тоді це "погано" [13:38]. На думку автора, саме в цьому
полягає одна з головних відмінностей між словесними значеннями і значеннями фразеологізмів-ідіом.
Але ми вважаємо, що однослівна ідіоматична одиниця може набувати як негативної, так і позитивної
оцінки. Вищевказане слово "пройдоха" може набувати позитивної оцінки в контексті "Ай да пройдоха!
Всю команду спас!" в значенні "молодець".
Д.І.Квеселевич і В.П.Сасіна пропонують розрізняти такі семантичні типи однослівних ідіом [14:115]:
1. Ідіоми, в яких змінене значення набуває пейоративних конотацій: apology – "що-небудь фальшиве,
підроблене".
Напр. This is an apology for champagne.
2. Ідіоми, в яких змінене значення набуває меліоративних: honey – "люба, голубка (пестливе
називання жінки)".
3. Ідіоми, які належать до функціонального класу комунікативів (релятивів), тобто до слів, що
вживаються як реакція на слова співрозмовника або ситуацію: bags! – "дарма", great! –"загнув", nuts! –
"кіно".
4. Ідіоми-конверсиви з повною зміною структури семеми : twig – "розуміти".
Напр. Do you twig what I am getting at?
Дана класифікація показує найсуттєвішу відмінність однослівних ідіом від однослівних
комунікативів: останнім завжди притаманне значення реакції на репліку співрозмовника.
На нашу думку, загальну характеристику співвідношення понять "фразеологія" та "ідіоматика"
можна представити в таблиці:
НефразеологічРівень
Однослівні ідіоми: to bag –"to take possession of something without first
ні одиниці
слова
asking permission", to bomb –"to fail something", knockout –"a very
attractive person or thing", lemon –"anything defective or unsatisfactory".
Зрощення: Dutch soup –"something very easy", to pull one’s leg –"to
deceive somebody", to jump down one’s throat –"to criticize severely".
Напівзрощення: to pay the piper –"to pay for one’s mistakes", to say a
mouthful –"to say something of a significant or shocking nature".
Рівень слово- Єдності: to get one’s second wind –"to get a second burst of energy", to
сполучення
kill two birds with one stone –"to accomplish two objectives with one
Фразеологічні
action".
одиниці
Напівєдності: pat answer –"a prepared reply", shotgun method –"a
method in which several solutions are tried at once to see which one might
work".
Фразеологічні сполучення: now and then, to make progress, to take into
consideration, in case of, again and again, to make friends.
- ідіоматичного характеру: Don’t count your chickens
ФразеолоРівень
before they are hatched; the dog returns to his vomit.
гічні
речення
вирази
- неідіоматичного характеру: The more you learn, the
more you know; appearances are deceptive.
ідіоматичні одиниці

неідіоматичні одиниці

Таким чином, поняття "фразеологія" та "ідіоматика" перехрещуються, але не суперечать одне одному.
Ми пропонуємо розрізняти фразеологічні одиниці ідіоматичного і неідіоматичного характеру, оскільки
не всі фразеологізми є ідіомами. З іншого боку, ідіоматика виходить за межі фразеології. Ідіоматичні
одиниці існують як на рівнях речення та словосполучення, так і на рівні слова. Поява ідіоматичних
одиниць зумовлена потребою дати конкретну і образно-емоційну оцінку предметам, які вже мають
словесну форму вираження. Постійне суміщення значення прототипу ідіоматичних одиниць та їх
ідіоматичного значення спричиняє, з одного боку, ускладненість смислової структури, а з іншого – її
експресивність і образність.
На сучасному етапі розвитку мовознавства актуальності набувають проблеми вивчення і класифікації
ідіоматичних одиниць всіх рівнів, що свідчить про необхідність більш глибокого проникнення у сутність
поняття "ідіоматика".
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Мосейчук А.М. Проблема определения границ идиоматики.
Статья посвящена проблеме определения границ идиоматики и исследованию соотношения понятий
"фразеология" и "идиоматика".
Moseichuk O. M. The Problem of Idiomacy Boundaries.
The paper seeks to provide a comprehensive analysis of the boundaries of idioms and phraseologisms as well as
their correlation
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ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ДЕЯКИХ ІМЕННИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ВИД ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ
ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ
У статті розглядаються характерні особливості функціонування граматичних елементів при перекладі
речень з "агентивними неживими підметами" з української мови на англійську.
Вивчення варіативності мови на різних рівнях її структури – одне з актуальних питань сучасного
перекладознавства. Метою даного дослідження є, перш за все, виявлення закономірностей, притаманних
явищу варіативності, особливо з точки зору співвіднесеності варіантів у межах граматичної системи. У
зв’язку з цим певний інтерес становить процес персоніфікації іменників, які не належать до розряду
Nomina Agentis. Лінгвістичний аналіз на цьому рівні орієнтує на вивчення семантичних видів суб’єктів і
предикатів, які уможливлюють процес персоніфікації у випадку українсько-англійського перекладу.
Перекладацька практика свідчить, що з двох "паралельних" текстів українською і англійською
мовами більшим за обсягом буває, як правило, український текст. Однією з причин цього є притаманна
англійській мові тенденція до лаконічності, стислості та компресії мовних засобів. Однак таке
твердження не слід розуміти як правильне стосовно всіх ситуацій – воно просто констатує загальну
тенденцію, обумовлену тим, що українська та англійська мови належать до різних типів мов аналітичної
та синтетичної. Власне назви цих типів мов свідчать про те, що за своєю сутністю і принципом побудови
вони не тільки різні, а навіть протилежні. Проте ця протилежність формальна, оскільки стосується
вираження одного й того ж змісту. Формальні, специфічні сторони даних мов зумовлені, передусім,
особливостями їх граматичної будови. Проте для адекватного перекладу важливо знати не тільки спільні
риси граматичної будови вихідної та цільової мови і їх відмінності, а й особливості функціонування
граматичних елементів у мовленні, тобто традиції і норми їх вживання у вихідній і цільовій мовах, що
складає суттєву частину мовленнєвої компетенції перекладача.
У цій статті ми розглянемо одну з найбільш характерних особливостей функціонування граматичних
елементів при перекладі речень з "агентивним неживим підметом" (термін В.І. Карабана) – тобто
іменниками, які попри свою неприналежність до лексико-семантичного розряду Nomina Agentis
проявляють тенденцію до позначення агента дії.
У контексті даного дослідження слід зазначити, що українська мова тяжіє до безособовості чи
неозначеної особовості, коли не суб’єкт виконує певну дію по відношенню до "когось" чи до "чогось", а
навпаки, "щось" виконується по відношенню до суб’єкта. Прикладами даного твердження слугують:
а)безособові конструкції з іменником/займенником в давальному відмінку на кшталт "тобі не
холодно?", "нам весело", "їй соромно" тощо; б) безособові конструкції зі зворотними дієсловами типу
"вважається, що...; виявилося, що...; мені хотілося..." та ін; в) безособові конструкції модальними
словами (необхідно, не слід тощо). Наприклад: необхідно зазначити, що.....; не слід ігнорувати той факт,
що....; г) заперечні конструкції без модальних дієслів на кшталт "цьому не бувати!"; д) однокомпонентні
безособові речення типу "Світає!" та багато інших, які виражають як дії, так і стан і підкреслюють
інертність суб’єкта [1:75].
При перекладі на англійську мову більшість таких конструкцій потребують трансформацій з
позначенням активного суб’єкта. Порівняй:
а)Тобі не холодно? – Are you warm enough?
Нам весело! – We are enjoying ourselves!
Їй соромно – She’s feeling guilty.
б)Вважається, що... – Something/somebody is believed to…
Виявилося, що... – Something/somebody turned out to…
Мені хотілося...- I felt like…
в)Необхідно зазначити, що... - One should admit, that…
Не слід ігнорувати той факт, що... – One oughtn’t ignore the fact...
г) Цьому не бувати! – I will not have it!
д)Світає ! – The dawn is breaking!
По аналогії з першим типом речень (Тобі не холодно? – Are you warm enough?), які характеризують
фізичний чи емоційний стан людини, в англійській мові можливими стають речення, в яких підметом є
іменник, що означає неживий суб’єкт [2-19]. Наприклад:
(1)Влітку на Кіпрі дуже спекотно.
Cyprus is rather hot in summer.
Якщо настануть морози, рухатись по дорогах If it freezes, the roads will be dangerous.
буде небезпечно.
© Кузнєцов В.Б., 2004
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Як бачимо, особливістю граматичної будови англійського речення є те, що деякі іменники можуть
персоніфікуватись, тобто виступати в ролі підмета, агента дії, хоча при цьому можуть не належати до
лексико-семантичного розряду Nomina Agentis. Виникає питання: які ж саме іменники мають здатність
персоніфікуватись? Слід зазначити, що в українській мові так звані "агентивні неживі підмети"
вживаються рідше, ніж в англійських реченнях, і при перекладі іноді доводиться застосовувати
трансформацію, в результаті якої підметом англійського речення стає інший член українського речення
(як правило, обставина, але іноді й додаток), а присудок або залишається той самий, або (частіше)
замінюється іншим (нерідко конверсивним, тобто таким, що позначає протилежну або зворотну дію) і
який узгоджується за змістом з підметом [3: 175]. У цьому аспекті особливу увагу привертають до себе
українські іменники, які включають компонент значення "період часу" (на кшталт рік, день, майбутнє)
та, при перекладі на англійську, сполучаються з метафоричними дієсловами-присудками типу to see, to
witness, to change, to mark, to testify тощо. Наприклад:
(2)За останні роки в даній сфері відбулося значне Recent years have seen the accumulation of new facts
накопичення нового досвіду.
in the field.
Наступного понеділка відбудуться переговори,
Next Monday will witness negotiations pertaining to
присвячені обговоренню даних питань.
these issues.
У майбутньому такі звичні відносини можуть
The future may change this customary relationship.
змінитися.
У найближчому майбутньому не передбачаються The next few months will not see any drastic changes
кардинальні зміни в даному секторі.
in the sector.
Така перекладацька трансформація є фактично трансформацією метафоризації дієслова-присудка в
англійській мові, тобто дієслово-присудок метафоричного, переносного значення, що утворюється в
напрямку "ознака людини" – "ознака предмета"[3:176].
Трапляються випадки, коли така трансформація застосовується до українських речень, структура
яких включає обставину причини, виражену прийменниками "внаслідок", "через" тощо [4:79].
Наприклад:
(3)Внаслідок страйку більшість шкіл Нью-Йорка
The strike closed most of the schools in NewYork.
були закриті.
Через його помилку ми втратили цінний для нас
His mistake had wasted precious seconds.
час.
У результаті нещасних випадків на будівельному
Industrial accidents on the site have killed eight
майданчику загинуло 8 чоловік.
people.
Такий вид трансформації може бути ефективно застосованим при перекладі газетних та журнальних
заголовків і дозволяє досягти значної економії мовних засобів. Порівняй:
Водії автобусів припиняють роботу в зв’язку з More Pay "No" Stops the Buses.
відмовою в підвищенні заробітної платні.
До четвертого різновиду неживих агентивних підметів належать іменники з семантичною ознакою
"подія" (війна, страйк, візит тощо):
(4)Під час війни на острові відбулися значні зміни.
The war saw significant changes on the island.
Внаслідок страйку багато студентів вимушені
The strike sends many students home.
роз’їхатись по домівках.
Завдяки візитам до Канади і США значно Visits to Canada and the US raised his international
підвищився його міжнародний імідж.
profile significantly.
Тенденцію до персоніфікації проявляють також іменники, з семантичною ознакою "гроші" (гроші,
інвестиції, долар тощо). Наприклад:
(5)Тут ви знайдете все, що можна купити за This supermarket offers anything money can buy.
гроші.
Завдяки іноземним інвестиціям в регіоні зросли Foreign investments registered a fast manufacture
темпи виробництва.
growth in the region
Курс долара залишається нестійким.
Dollar has been fluctuating lately.
До неживих агентивних підметів належить також ряд іменників, які мають у собі сему "джерело
інформації" (стаття, лист, роман, кінофільм тощо). Наприклад:
(6)У статті йдеться про останні події в Іраку.
The article covers the latest developments in Iraq.
У романі висвітлюються актуальні соціальні The novel centers on the pressing social problems.
проблеми.
У кінофільмі точно зображується життя народу The film gives an accurate portrayal of life under
за часів правління Сталіна.
Stalin.
Більшу агентивність в англійській мові порівняно з українською мають іменники з семантичною
ознакою "приміщення" (кімната, будинок, музей, автомобіль тощо):
(7) Кімната розрахована на 70 персон.
The room accommodates 70 people.
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На першому поверсі цього будинку знаходиться The ground floor of the building houses2 shops.
два магазини.
У музеї українського образотворчого мистецтва The Ukrainian Museum of Fine Arts hosts an
проходить виставка….
exposition….
У цьому автомобілі можуть вільно розміститися The car will seat six people comfortably.
шість чоловік.
Різновидом такої трансформації є метафоризація дієслова-присудка напрямку "ознака предмета" "ознака людини". Наприклад:
(8)Я вимушений був піти до посольства, оскільки в I had to go to the Embassy because I was expiring.
мене закінчувався термін візи.
Я запізнився тому, що в мене зламався автомобіль. I couldn’t arrive on time because I got broken.
Зрозуміло, що не всі подібні речення перекладаються на англійську мову із застосуванням такої
трансформації. Проте перекладачеві слід пам’ятати про зазначені розбіжності в структурі українських та
англійських речень, зумовлені частішим вживанням англійських метафоричних дієслів-присудків та
більшою агентивністю англійського неживого підмета, що є ефективним засобом мовної економії при
перекладі з української мови на англійську.
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ЕПІТЕТНІ КОНФІГУРАЦІЇ В ПРОЗІ "ПОТОКУ СВІДОМОСТІ" В.ФОЛКНЕРА
У статті проаналізовані складні структури епітетних конфігурацій в атрибутивних ланцюжках у
прозі В.Фолкнера, визначена їх роль у створенні необхідного емоційного тону оповіді, атмосфери суто
особистого індивідуального підходу до явищ дійсності. Ключові поняття: епітетна конфігурація,
атрибутивні ланцюжки, оказіонально-асоціативні епітети, авторський стиль, прагматика тексту.
Предметом нашого дослідження є функціональні особливості епітетів у реалізації прагматичної
скерованості тексту "потоку свідомості". Актуальність обраної теми зумовлена зростанням інтересу
лінгвістів до дослідження аксіологічних засобів мови в руслі антропоцентричного підходу до розробки
мовної картину світу. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених тропам, зокрема епітету
(О.О. Потебня, О.М. Веселовський, І.Р. Гальперін, Ю.М. Скребнєв, О.М. Мороховський, В.А. Кухаренко
та ін.), деякі проблеми не були належно висвітлені. Однією з цих проблем є роль епітетів у реалізації
прагматичної скерованості текстів різних функціональних стилів.
Реалізація епітетами прагматичної спрямованості тексту набуває різноманітних форм залежно від
стилю художнього твору. Найяскравішою художньою новацією літератури ХХ століття було
використання "потоку свідомості". При використанні такого прийому перебільшується словесний бік
мислення. Людина не завжди мислить словами, вона мислить і образами, хоча техніка потоку свідомості
передбачає лише течію слів, які можуть бути зафіксовані [1:221]. Цей стиль розкрив небувалі можливості
для відтворення внутрішнього світу людини в усій його спонтанності, складності через використання
різноманітних структурних інновацій. Яскравим прикладом нетрадиційного використання складних
структур епітетних конфігурацій з навмисним порушенням порядку розташування епітетів різної
семантики в атрибутивних ланцюжках є проза В.Фолкнера.
Проза В.Фолкнера насичена епітетами, які створюють необхідний емоційний тон оповіді, атмосферу
дуже особистого індивідуального підходу до явищ дійсності. Характерною рисою стилю В. Фолкнера є
вживання ланцюжків епітетів до означуваного слова.
Епітетні конфігурації, які створює автор, дуже різноманітні. В матеріалі дослідження виділені такі
структури епітетних конфігурацій / де Е – епітети, N – ядерний (означуваний) іменник/:
E + N:
the dead time; the butterfly's summer; an honest sunburn; torch-reflecting eyes; astonished earth; the
irrevocable world; thin air; furious impatience; restrict dishonesty; shocked amazement; amazed speculation;
dying request.
E + E + N:
huge quiet house; the blind irrational fury; a lurking triumphant face; the bright trivial shell; blind romantic
fool; stubborn back-looking ghosts; fierce impersonal rivalry; quiet and unflagging fury; bright pointless noon;
a swaggering gallant air; the savage quiet September sun.
E + E + E + N:
garrulous outraged baffled ghosts; the long iron New England show; a dim hot airless room; the old violent
vindictive mysticism; the bright summer sabbath sunshine; the dim coffin-smelling gloom sweet; a dry vivid
dusty sound.
E + E + E + E + N:
the foolish unreal voluble preserved woman; the long still hot weary dead September afternoon; that dim
grim tight little house.
E + N + of-phrase:
the breathing evidence of children; the impalpalable wall of gloom.
E + E + N + of-phrase:
the dry dusty heat of early September.
E + E + E + N + of-phrase:
a small grimly middleclass year of lawn.
E + and + E + E + N:
the decent and heavy black coat; a condemned and conscientious ghost-amazement.
Some + E + E + N:
some pure dramatic economy; some solitary furnace experience.
E + E + of + E + E + N:
in the naked rooms of his embryonic formal opulence.
N + which + V + E:
in that phaeton which looked so innocent.
© Онопрієнко Т.М., 2004
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N + of + E + E + N:
that same atmosphere of grim embattled conspiracy.
E + N + of + E + N:
the yellow slashes of motepalpitant sunlight; a demand balance of spiritual solvency.
N + of + E + N:
a world of pure illusion.
E + and + E + and + E + N:
the biding and dreamy and victorious dust.
A sort of + E + and + E + N:
a sort of diffident and tentative amazement.
E + N + and + E + N:
his own fallible judgement and mortal clay.
E + E + N + as + of + E + N:
a dead impervious surface as of glazed clay.
N + of + E + NPos + E + E + N + and + N:
victim of the vanished aunt's vindictive unflagging care and attention.
N + of + E + and + E + E + E + N:
charm of gracious and graceful voluntary surrendering youth.
N + E + and + E + and + E + and + E + and + E:
those eyes hard and pale and reckless and probably quizzical and maybe contemptuous.
E + and + E + and + E + N + of-phrase:
that aged and ancient and timeless absence of youth.
N + of + N + of + E + N + and + E + N:
a girl of indictment of blind circumstance and savage event.
Not + E + Not + E + but with + E + and + E + N:
not contemptuous, not even patronizing exactly, but with a bland and even childlike imposition.
За допомогою подібних, часом занадто складних епітетних конфігурацій, створюється дуже яскраве,
детальне бачення того чи іншого моменту. Характерним є вживання епітетів, які виражені іменниками в
функції означення і при цьому, в свою чергу, розширені епітетами-прикметниками. Наприклад, a grim
mausoleum air of Puritan righteousness (означаючий іменник також вжито з епітетом); in the lurking dark
of a muddy landing; eyes of a bright dark hazel.
Структурно комбінуючи слова в словосполучення таким чином, автор досягає високого ступеня
образності: йому вдається чітко і лаконічно виказати своє відношення до світу, а також почуття своїх
героїв.
Частіше епітети в прозі В. Фолкнера виражені прикметниками в атрибутивній функції, частіше
препозиційно, ніж постпозиційно.
Відомо, що в англійській мові порядок розташування епітетів в атрибутивних ланцюжках є чітко
фіксованим: 1) determiners, 2) ordinals, 3) enumerators, 4) epithets proper, 5) size, 6) shape, 7) age, 8) colour,
9) origin, 10) substance, 11) noun or gerund adjuncts [2:63].
Наведемо декілька прикладів атрибутивних ланцюжків з англомовних текстів без порушення порядку
розташування компонентів: Inside, wrapped in soft (4) white (8) tissue (10) paper, were two packages
(V.Canning). There were small (5) gray (8) motor (11) cars that passed going very fast… (E.Hemingway). He
was wearing … an (1) incongruously handsome (4) black (8) alligator (10) belt (J.D.Salinger).
Як бачимо з наведених прикладів, чим більше речовинне значення компонента атрибутивної групи,
тобто чим сильніше він тяжіє до втягнення до об’єму сигніфіката, тим ближче він до іменника-ядра.
Переставлення номерів атрибутивної позиції не є довільним і підпорядковується все ще мало
вивченим обставинам. На думку С.Г. Тер-Мінасової, дуже часто відхилення від норми викликані
міркуваннями авторського стилю [3:49; 4:11].
Переставлення номерів атрибутивної позиції можливе і при деякому переусвідомленні одного з
атрибутів, унаслідок якого він отримує семантичний відтінок, який наближає його до атрибутів другої
позиції, наприклад, soft (4) "м’який" → soft (6) "одутлий", "мішкуватий", "звислий" тощо:
Tiny Duffy was sitting in a (1) great (5) soft (4) leather (10) chair with his (1) great (5) soft (4®6) hams
flowing over the leather, and his (1) great (5) soft (4®6) belly flowing over his (1) great (5) soft (4®6) hams, …
and his (1) great (5) soft (4®6) face flowing down over his collar… (R.P.Warren).
Велика кількість подібних прикладів і в романах В.Фолкнера, яким притаманна "різко індивідуальна",
навіть страшенно "неправильна" манера оповідання, яка вимагає від читача найбільшої уваги до самих
принципів побудови тексту, або, не зрозумівши їх, ми ризикуємо назавжди застигнути в нерозумінні
перед загадковою і непроникною словесною поверхнею" [5:357].
В атрибутивних ланцюжках атрибути-"порушники" порядку розташування компонентів завжди
намагаються наблизитися до сигніфіката, вираженого ядром, злитися з ним в одне семантичне ціле або,
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щонайменше, увійти до периферії сигніфікативного значення. Такі епітети важливіші для автора як
художника, який створює певний образ; він має мету, щоб читач, хоча б підсвідомо, також виділив їх у
своєму емоційному сприйнятті художнього тексту: the bright (8) pointless (6) noon; that dim (8) grim (4)
tight (6) little (5) house; that huge (5) quiet (4) house; the old (7) violent (4) indictive (4) mysticism; the long (5)
still hot (4) weary (4) dead (7) September afternoon; a swaggering (6) gallant (4) air та ін.
З точки зору стилістичного аналізу варто відзначити ряд особливостей уживання епітетів, які є
характерними для прози В. Фолкнера. Це, перш за все, звукові повтори в епітетних конфігураціях, які
послаблюють синтагматичне розчленування тексту і встановлюють відношення часткової тотожності
між суміжними одиницями. В результаті цього зв’язність усередині фрази або абзацу значно
посилюється, а значення слів розмиваються, зливаються одне з одним: battered buggy; gracious and
graceful; volatile and violent; shabby shaggy; suffused and suffocating.
Звертає на себе увагу вживання здебільшого метафоричного епітета (компаративні епітети типу
childlike зустрічаються доволі рідко).
Властивості живої істоти приписуються не тільки предметам, але й абстрактним поняттям, які
називають почуття, настрій: the biding and dreamy and victorious dust, astonished earth, the dead time, the
same cold and ruthless deliberation, furious impatience.
Метафоричний епітет у В. Фолкнера також є одним із засобів образного авторського бачення
сутності людського буття. Цікавою особливістю в цьому плані є часте вживання слова amazement в
інших похідних від дієслова to amaze. Перше є означуваним різноманітними епітетами, останнє –
епітетами до означуваних слів: in shocked amazement; a sort of different and tentative amazement;
bewildered and uncomprehending amazement; a condemned and conscientious amazement; in amazed
speculation; the incredible and unbearable amazement; the expression of fatalistic and amazed determination
тощо.
Автор таким чином відображає атмосферу деякого неприймання персонажами роману оточуючої їх
дійсності, їх незадоволеності існуючим на рабовласницькому півдні порядком речей.
Подібну роль відіграють і деякі інші слова, які є ключовими і переходять від фрази до фрази, від
абзацу до абзацу, від розділу до розділу. Ці своєрідні наскрізні низки наче "цементують" текст роману,
зосереджують увагу читача на певних змістових "згустках".
До таких наскрізних низок віднесемо прикметники-епітети grim, fierce, furious, iron, mortal, які
вступають в незвичні з точки зору нормативної семантики сполучення: iron dark, iron darkness, iron flame,
iron snow, the iron spirit, iron-colored hair, iron prohibition тощо.
Дослідники творчості В.Фолкнера підкреслюють антонімічність його художнього мислення.
Намагаючись уявити світ як єдність суперечливих елементів, В. Фолкнер створює оказіональні іменники
з заперечними префіксами (типу nothusband, notpeople, unregret), часто вживає заперечну компаративну
конструкцію not … but. До цих же засобів антонімії слід віднести достатньо часті випадки вживання
оксюморонних епітетів: quiet fury, dynamic rigidity, unsentimental sentimentality, immobile urgency тощо.
У тексті роману трапляються окремі випадки вживання метонімічного епітета, наприклад, the
breathing evidence of children. Однак вони, як і компаративні епітети, не є характерними для стилю
В.Фолкнера.
Щодо аксіологічної характеристики епітетів, у тексті роману можна простежити всі види оцінок,
оскільки проза В. Фолкнера є винятково складним художнім цілим. Виділені сенсорні оцінки, більшість
із яких несе на собі аксіологічний мінус, що створює напружений, стривожений настрій. Так, часто
вживаються прикметники-епітети dim, grim, dry, dusty, dead, airless, mortal, doomed, passive, hard, pale,
furious, dark, fatal.
Дослідники зазначають, що як загальний рівень насиченості художнього тексту сенсорною лексикою,
так і її розподіл за макрополями значною мірою залежить від характеру основних ідей та тем [6: 105; 7:
48-57].
Проаналізуємо взаємодію епітетних конфігурацій у прозі В.Фолкнера на прикладі тексту з І розділу
роману:
From a little after two o'clock until almost sundown of the long still hot weary dead September afternoon
they sat in what Miss Coldfield still called the office because her father had called it that – a dim hot airless
room with the blinds all closed and fastened for forty-three summers because when she was a girl someone had
believed that light and moving air carried heat and that dark was always cooler, and which… became latticed
with yellow slashes full of dust motes which Quentin thought of as being flecks of the dead old dried paint itself
blown inward from the scaling blinds as wind might have blown them. There was a wistaria vine blooming for
the second time that summer on a wooden trellis before one window, into which sparrows came now and then in
random gusts, making a dry vivid dusty sound before going away: and opposite Quentin, Miss Coldfield in the
eternal black which she had worn for forty-three years now, whether for sister, father, or nothusband none
knew, sitting so bolt upright in the sraight hard chair that was so tall for her that her legs hung straight and
rigid as if she had iron shinbones and ankles, clear of the floor with that air of impotent and static rage like
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children's feet, and talking in that grim haggard amazed voice until at last listening would renege and hearingsense self-confound and the long-dead object of her impotent yet indomitable frustration would appear, as
though by outraged recapitulation evoked, quiet inattentive and harmless, out of the biding and dreamy and
victorious dust.
Перш за все помітні такі епітетні конфігурації, в яких на перший план виступають семи "смерті",
"в’янення", "старіння", "безсилля": dead (3 випадки вживання), dust (в значенні не тільки "курява", але і
"прах", з похідним dusty – 3 випадки вживання), dry (dried) (2 випадки вживання). До них приєднуються
прикметники dim, weary, still, old, dark, scaling (в значенні "з фарбою, яка лущиться й обсипається"), grim
і означуване frustration і black (вжито в тексті в функції іменника).
До цієї групи приєднуються слова, які мають у своєму значенні семи "заклякненості", "нерухомості":
bolt upright, iron, straight and rigid, static. До того ж слід відзначити, що деякі з них набувають цієї семи
саме завдяки епітетній конфігурації, наприклад, iron shinbones and ankles.
І, нарешті, ще одна група слів, яка відіграє значну художню роль у тексті. Це слова з семами "спеки",
"духоти", "замкненості": hot, heat, airless, closed, fastened і означуване blinds, які наче відгороджують міс
Колдфілд від зовнішнього світу.
Таким чином, епітети (точніше – епітетні конфігурації "означаюче" + "означуване"), взаємно
доповнюють один одного в тексті, створюють необхідну за задумом У.Фолкнера картину духоти,
заціпеніння, відмежування від усього живого, старіння, в’янення, смерті.
Висновки з цього дослідження зумовлюють перспективу подальшого вивчення індивідуальних
авторських стилів, на прикладі яких можна простежити еволюцію епітета в історії англомовної
художньої літератури (прози і поезії): зростаюче вживання оказіонально-асоціативних епітетів, розвиток
синкретичності, структурні інновації тощо.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.

Набоков В. Фрагмент лекции об "Улиссе" // Иностр. Лит. – 1989. – №10.
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. – К.: Вища школа, 1983. – 84 с.
Тер-Минасова С.Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах. – М.: Высшая школа,
1981. – 144 с.
4. Тер-Минасова С.Г. О "свободе" и связанности словосочетаний // Современная проблема английской филологии.
– Ташкент: Изд-во Ташкенского ун-та, 1978. – С. 95-104.
5. Данилин А.А. Комментарии к роману У.Фолкнера "Авессалом, Авессалом!", William Faulrner. Absalom,
Absalom! – M.: Progress Publ., 1982. – 416с.
6. Волошина О.В. Сенсорна лексика як засіб створення художньої образності // Мови і концептуальні картини
світу. – К.: Вид-во КДУ ім. Т.Шевченка, 1999. – С. 103-108.
7. Мезенин С.М. Образность как лингвистическая категория // Вопр. языкознания. – 1983. – № 6. – С. 48-57.

Матеріал надійшов до редакції 7.04.04р.
Оноприенко Т.Н. Эпитетные конфигурации в прозе "потока сознания" У.Фолкнера.
В статье анализируются сложные структуры эпитетных конфигураций в атрибутивных цепочках в
прозе У.Фолкнера, определяется их роль при создании необходимого эмоционального тона
повествования, атмосферы сугубо личного индивидуального подхода к явлениям действительности.
Ключевые понятия: эпитетная конфигурация, атрибутивные цепочки, окказионально-ассоциативные
эпитеты, авторский стиль, прагматика текста.
Onopriyenko T.М. Epithet Configurations in W.Faulkner’s "Stream-of-Consciousness" Prose.
The article deals with the analysis of compound structures of epithet configurations in attributive chains in
W.Faulkner’s prose, defining their role in producing the necessary emotional tone of the narration and the
atmosphere of entirely personal individual approach to reality. Key words: epithet configuration, attributive
chains, occasionally – associated epithets, author’s style, pragmatics of the text.
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ РОСІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ
ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ Д.І. КВЕСЕЛЕВИЧА
У статті репрезентовано способи перекладу російських фразеологічних одиниць
у словнику Д.І. Квеселевича.
Фахівцям з перекладу відомі проблеми, що пов’язані з фразеологічними одиницями. У вступі до
свого англо-російського фразеологічного словника 1984 року видання відомий перекладач з англійської
О.В. Кунін підкреслював, що англійська фразеологія надзвичайно багата і різноманітна за формою та
семантикою і становить значні труднощі як для тих, хто вивчає англійську мову, так і для перекладачів
[1:7]. Російсько-англійський фразеологічний словник Д.І. Квеселевича [2] значною мірою забезпечує
подолання подібних труднощів, у ньому репрезентовано різні способи перекладу російських
фразеологізмів англійською мовою як в ізольованому вигляді, так і в ілюстративних прикладах з творів
російських авторів.
Англійська частина словника містить:
а) тлумачення російських фразеологізмів (якщо це необхідно);
б) можливі варіанти перекладу фразеологічної одиниці;
в) переклад російських літературних цитат.
Автор словника використовує різноманітні способи перекладу фразеологізмів. По-перше, це
моноеквівалентні переклади як повні, так і часткові. Такі переклади найбільш адекватні, коли
фразеологічні одиниці є словосполученнями. Наприклад:
делать авансы – mаkе advances;
заключительный аккорд – final chord;
метать бисер перед свиньями – cast pearls before swine;
баловень судьбы – child (darling, nurseling) of fortune (fate);
кисейная барышня – namby - pamby miss;
По-друге, це вибрані фразеологічні еквіваленти. Наприклад:
ни аза в глаза (не знать, не смыслить) – not to Know a, thing not to Know from B, not to
Know a B from a bull’s foot, (from a battledore, from a broomstick).
бабушка еще надвое сказала – It remains to be seen, we shall see, what we shall see, there is
many a slip between the cup and the lip, between the cup and the lip a morsel may slip, two
can play at that game.
Такий спосіб перекладу є найбільш адекватним у випадках, коли фразеологічна одиниця містить
пасивну лексику (архаїзми, історизми, тощо), а також певну лінгвокраїнознавчу інформацію.
По-третє, це добір еквівалента фразеологізму, що є адекватним як за змістовним, так і за образним
лексичним наповненням. Наприклад:
прийти в голову – come to one’s head;
совать нос в чужие дела – poke one’s nose into smb’s affairs;
проглотить (горькую) пилюлю – swallow a bitter pill;
Різновидом цього способу є переклад за допомогою словесних еквівалентів, наприклад: передавать
анафеме кого, что – anathematize smb., smth.
У даному прикладі до дієслівного словосполучення підібраний еквівалент дієслова з таким самим
керуванням. Наприклад: Барашек в бумажке – bribe, palm – oil. У цьому прикладі переклад – це
еквівалент до усього фразеологізму. У разі зворотного перекладу з англійської мови російською мовою
дану фразеологічну одиницю можна подати як "подмазать", тобто "дати хабаря".
По-четверте, автор словника використовує описовний переклад, а саме передачу змісту російського
фразеологізму вільним англійським словосполученням. Такому способу надається перевага, якщо в
англійській мові немає відповідного еквівалента.
У переважній більшості словникових статей подано цитати з художніх творів російської літератури,
що містять зазначений у статті фразеологізм. Наприклад:
Ходить (пойти) по миру;
... из благородних, он будто бы был и в военной

be (become) a pauper, beg one's bread, live by
begging;
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службе служил, но все свое промотал и в карты
проиграл и ходит по миру…
/Н.С. Лесков, Очарованный странник, гл.ІІ/
Ты остаешься, дочка, хозяйкой. Сестрам и брату не
на кого, кроме тебя, надеяться. Даже трудно будет:
тогда в приют, а пока силы есть – не дай пойти по
миру…
/В. Песков, Шаги по росе/

People said he was of noble origin, that he had served
in the army, gambled away all his property and
beсame a pauper …
You’re to be head of household Nastya. Your sisters
and brother had no one but yon now. If the burden
becomes more than you can bear put them in an
orphanage, but don’t let them beg their bread so long
as there’s a mile of strength left in yon. /Ir. Bu
Margaret Wetlin/

Сесть, засеть в бест. Уcтар. І. Отказываться идти в бой в ожидании жалованья. Refuse to fight unless
one is paid.
Засесть где-либо надолго, безнадежно и т.п. Sit firm, stay in, Cf. Stay until the last dog is hung.
П’ятий спосіб перекладу російських фразеологічних одиниць англійською мовою – це добір
аналогу. Він використовується тоді, коли
англійський фразеологізм відповідає російському
фразеологізму за змістом, але відрізняється від нього не тільки лексичним наповненням, а подекуди й
структурою, як зазначив
Д.І. Квеселевич, зразком. О.В. Кунін говорить про такі випадки як про повні
або часткові відмінності в образній основі [1:10]. Наприклад:
Выносить сор из избы
В комнату вошла соседка.
Василий с облегчением вздохнул ...
Все приняли мирный вид:
В семье был неписанный нерушимый закон – сора
из избы не выносить
/Г. Николаева, Жатва/
… главному инженеру важно было сейчас добить
вопрос о ремонте.
Как говорится, ближняя соломка лучше дальнего
сенца
/Д. Гранин, Искатели, Т.8/

Wash the dirty linen in public, carry (tell) tales out of
school, foul one’s own nest.
A woman from next door came in
Vasili felt relieved.
Everything wore air of peace.
It was an unwritten and inviolable law in the family
never to wash the dirty linen in public./FLPH/
… the chief engineer was concerned at the moment
with settling the repair question.
A bird in the hand is worth two in the bush. /Jr. By
Robert Daglish/

Шостий спосіб – це використання антонімії, як засобу перекладу фразеологічних одиниць. У такому
випадку негативне значення може передаватися за допомогою стверджувальної конструкції і навпаки.
Наприклад: не падать духом – keep up heart; keep one’s pecker up; carry (keep) a stiff upper lip, etc.
Сьомий спосіб – це калькування. Наприклад: дело не медведь, в лес не убежит (не уйдет) – business is no
bear, to run away to the forest.
... она оборачивается и говорит:
– Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите
же теперь, что у вас за дело такое ко мне?
А он отвечает:
– Ну, что там дело!.. дело не медведь, в лес не
убежит, а ты просто подойди ка сюда ко мне: сядем
рядом, да поговорим ладом, по-старому, побывалому.
/Н.С. Лесков, Очарованный странник, гл. 16/.
Однажды он (Петр) сказал: - это неправильно.
"Дело - не медведь в лес не уйдет".
Дело и есть медведь, уходить ему незачем, оно
облепило и держит.
Дело человеку – барин.

… she turned round and said:
"Well, Prince, I have done all you wished, now, what
is your business with me? "
And he: "Oh, let business alone … It’s not a bear and
won’t run away into the forest; come closer, sit here
with me and have a friendly talk – in the old way." /Jr.
by A.O. Puschkoff/.
One day, he said: "It’s all wrong, that saying –
business is no bear to run away to the forest. Business
is a bear, and why should it run away? It’s got hold of
us tight. Lord and master, that’s what business is to a
man." /Jr. by Helen Altschuler/.

Різновидом до цього способу є калькування з поміткою Lit. У цьому випадку словник містить
наступні пояснення, воно актуальне особливо тоді, коли фразеологічна одиниця тісно пов’язана з
макроконтекстом. Наприклад: печь как блины, (что) разг. – do (make, turn) smth., like hot pan i.e. very
quickly and in quantities.
- На нашей спине, вишь, какая махина, Богдан?
Заводище! Самолеты надо печь, как блины, сразу
на десяти сковородках.

"You know what a big job we’ve got on our hands,
Bogdan. We’ve got to turn our planes like hot
pancakes on a dozen frying-pans at the same time.
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Восьмий спосіб перекладу, що використовується у словнику, – це комбінований переклад. Цей
спосіб застосовується дуже часто. Він дає можливість більш точної та різноманітної реалізації у
контексті при розкритті значення російської фразеологічної одиниці. Наприклад:
базарная баба, груб.-прост. – quarrel some, clamorous person; quarreler, brawler, squabler.
Cf. An apple wife, a fish wife.
браниться, кричать и т.п. (как базарная баба – argue like an apple – wife (fish - wife).
Cf. Talk Biiiingsgate. чи:
под башмаком кого, чьим, у кого (быть, находиться и т.п.) – be under smb’s thumb, be in one’s
pocket, be in the hollow of one’s hand.
быть под башмаком у жены, невесты – be henpecked, be tied (pinned)to one’s wife’s apron strings be
petty-coat – ridden, be under petty-coat government.
держать под башмаком мужа, жениха – keep one’s husband (bride-groom) under one’s thumb; wear
the breeches.
попадать под башмак кого, чей, к кому – let under smb’s thumb.
Дев’ятий спосіб перекладу – це використання оказіональних, ситуативних елементів
(контекстуальні заміни за термінологією Я.Й. Рецкера [3:69]). О.В. Кунін називає їх оберненими
перекладами. Це відповідно аказіональні еквіваленти, що використовуються для перекладу
фразеологічної одиниці тільки у даному контексті. Цілком зрозуміло, що такий спосіб використовується
лише у перекладах цитат, а не у самій фразеологічній одиниці. Наприклад:
открыл Америку – you’ve discovered America! iron.Lit.
Cf. Every barber knows that the ark rested on Mt. Ararat! Queen Anne is dead! The Dutch have taken
Holland!
– А чего там! Я так считаю: деньги для того и
зарабатывают, чтобы тратить. Ведь правда, мама
Вера?
– Открыла Америку! – фыркнула Анфиса
/Д. Бедный, Девчата/

So what? … The way I see it, money is earned to be
spent. It’s true isn’t it, Mummy Vera?
"Hear, hear", came from Anfissa.

Якщо переклад літературної цитати виправлений автором словника, він відзначається знаком · ,
якщо ж дана літературна цитата спеціально перекладена авторами для словника, переклад помічається
двома знаками · · .
Репрезентовані способи перекладу не вичерпують усього арсеналу перекладів, що використовував у
своїй лексикографічній праці професор Д.І. Квеселевич. До перекладу фразеологічної одиниці він
ставився індивідуально, а при потребі знаходив, так би мовити, ексклюзивні підходи, що заслуговує на
окремі дослідження і висвітлення в окремій статті, адже до оцінювання ефективності того чи іншого
способу відтворення семантико-стилістичної функції фразеології оригіналу треба завжди підходити,
враховуючи і літературознавчі, і мовознавчі аспекти [4:121].
Російсько-аглійський фразеологічний словник Д.І. Квеселевича – вагомий внесок у розвиток
двомовної лексикографії, практики перекладу. Словникові статті та надзвичайно багатий ілюстративний
матеріал, класичної та сучасної російської літератури є зразком досконалості перекладу, вони вчать
кращому розумінню не тільки російських текстів, але й "загадкованої російської душі", вони створюють
умови для кращого розуміння між мовцями, мовами і, врешті, культурами, а самого професора Дмитра
Івановича Квеселевича з упевненістю можна назвати культурним мостом між народами.
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лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за
довжиною від дефісу).
4. Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не
передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля.
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
f =

1
2l

T
m

(4)

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.

9.
а)
б)
в)
г)
в)
г)
д)
е)
є)
ж)

Матеріали розташовуються у такій послідовності:
індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру);
текст статті;
список використаної літератури;
місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається
підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О.М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25.
Olemskoi A.I. Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. - С.9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. Київ, 1996. - С.29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском
языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з
методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей
авторам не повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК
України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості
знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної
комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог
до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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